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OM KONUNG KARL X GUSTAF.

FÖRSTA KAPITLET.

OM PFALTSZWEEBRiiCKISKA FURSTEÄTTEN.

V^mkring år 900 efter Kristi födelse, och under de

sista kejserliga alkoinlingarna af Karl den store, lelde

uti Bajern en ganska mägtig man, benämnd Leopold,

förmäld med en grefvinna från Schwaben. Han del-

tog i härtågen mot hedningarna och föll sluteligen i

ungerska krigen. Sonen upphöjdes till hertig af Bajern,

men deltog sedermera i ett uppror mot kejsaren och

blef afsalt. Hans efterkommande måste intill år 1079
åtnöjas med värdigheten af pfaltsgrefvar till Scheyern.

Då för tiden förstod man med ordet pfaltsgrefve en

sådan herre, som hade sitt säte på något af kejsarens

slolt eller så kallade pfalls (palats), och som derstädes i

hans namn skipade lag för den kringliggande nejden.

Sedermera antog släglen namnet grefvar af Wittelsbach,

ett slott öster om Augsburg. En bland dem, Otto den

större, hade under kejsar Fredrik Barbarossas italienska

fälttåg utmärkt sig genom ovanlig tapperhet^ uti honom
blef derföre slägten ånyo upphöjd till hertigar af Ba-

jern och sonen derjemnte till pfaltsgrefve vid Rhen.

Detta var ättens äldre blomningstid, så lysande, att

tvenne dess medlemmar, Ludvig och Rupert, vunno

kejsare-värdigheten. Men vid samma tid började maa
inom slägten dela besittningarna^ först i två grenar,
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Bajern och Kurpfalts, och det sistnämnde ytterligare

uti flere smärre afdelningar. En bland de minsta ut-

gjordes af pfaltsgrefskapet Zweibriicken-Kleeburg, be-

stående af blott en liten befastad köping, två slott ocU

några underliggande byar.

ANDRA KAPITLET.

OM PFALTSGREFVEN JOHAN KASIMIR.

Arfvinge till sistnämnde lilla furstendöme var pfalts-

grefven Johan Kasimir, född 1589. Vid 15 års ålder

förlorade han sin far och vistades sedermera trenne år

vid lärosätet och hofvet i Heidelberg, besökte derelter

Holland, England och Italien, samt tjänstgjorde en kor-

tare tid såsom frivillig under markgrefven Joakim Ernst

af Brandenburg. Dnfven af vetlgirighet, ämnade han

sedermera besöka Osterlanden; men vänner och slägtin-

gar rådde i dess ställe till norden, hvaresl han genom
Karl den niondes första gemål hade någon, ehuru rin-

ga släglskapsförbindelse med svenska konungahuset *).

Hösten 1613 anlände han till Gripsholra och säg

der för första gången den då tjugonioåriga prinsessan

Katarina^ enda ännu qvarlefvande barnet af Karl den

niondes första äktenskap. Mellan den fattiga, nästan

på äfventyr kringirrande fursten och den fader- och

moderlösa prinsessan uppstod snart en ömsesidig tillgif-

venhet, och pfaltsgrefven anmälde formligen sin önskan

att erhålla Katarinas hand. Svenska hofvet hyste hvar-

jehanda betänkligheter i anseende till pfaltsgrefvens fat-

tigdom och reformerta trosbekännelse. Hindren häf^

des genom så väl Katarinas tillkännagifna önskan, som
pfaltsgrefvens egna bemödanden. Han gjorde en resa

till sitt fädernesland och återkom snart derifrån med

*) Riksark. Kongliga och Furstliga personalier. Personalia

öfver Johau Kasimir.



försäkring om de äskade villkoren, nemligen religions-

frihet samt niorgongfifva och lifgeding af 50,000 riks-

daler. Man nöjde sig med denna mindre summa, ehuru

prinsessan sjelf i hemgift medförde dubbelt så mycket.

Underhandlingarna leddes af Axel Oxeastjerna, Magnus
Brahe och Johan Skvtte,

Den 11 Juli 1615 firades brölloppet på Stockholms

slott. Tillredelserna och åtgången visa tidsförhållandet.

Tapeter och sängkläder måste lånas af enskilda. Mat-

varor hämtades från orterna, hvarest landshöfdingarne,

Lvar i sin trakt, öfvertalade folket till dylika samman-
skott. 01 bryggdes i städerna kring Mälaren och mer
än 50 läster deraf blefvo uppdruckna under det 8 da-

gar långa brölloppet, Borgerskapet i Stockholm klagade,

att den stora förläringen orsakade brist på lifsniedel.

De nygifta stannade några^ år i Sverge, boende för

det mesta på Westerås slott. Är 1618 flyttade de slut-

ligen till sitt lilla furstendöme i Tyskland; men just då

utbröt trettioåra kriget och sträckte sina härjningar äf-

ven till dessa nejder. Johan Kasimir såg snart sitt

land förstördt, sina inkomster borlroffade och nödgades

för egen och de sinas säkerhet inflytta till Strassburg.

Af medlidande med denna olyckliga ställning erböd

dem Gustaf Adolf en lugnare vistelseort uti Sverge och

skickade för resan nödiga penningar *). Ar 1622 åter-

kom fursteparet och erhöll i förläning Stegeborg, hvar-

est de i stillhet och sparsamhet tillbragte flere år, till

dess Gustaf Adolf år 1630 åt pfaltsgrefven anförtrodde

svenska kamraarverket, hvilket denne förestod intill

1634.

Johan Kasimir var en man af många goda egen-

skaper, långtänkt vid uppgörandet af sina planer; vid

deras utförande försigtigt beräknande alla omständighe-

ter, begagnande alla medel, dock aldrig de oädla; ty

ren gudsfruktan och klart förstånd ledde hans handlin-

gar. Sin makas kärlek och Gustaf Adolfs förtroende

*) S. st. Johan Kasimirs utkast till Katarinas personalia.



ägde han i hög graJ, äfven den sedermera kommande
fönnjndare-regeringeus, ehuru han till deusanima råka-

de i ett Djtt och inveckladt förhällande, hvilkel vi

framdeles skola néirmare utreda.

En serskild omständighet låg honom beständigt i

vägen. Svenskarna hjste vid denna tiden en uteslu-

tande tillgifvenhet för lutherska bekännelsen, och miss-

trodde högeligen allt, som afvek derifrån. Alt Johan
Kasimir var reformert, förblef derföre i deras ögon en

vigtig betänklighet. Med mycken omtanka sökte han
dock i detta lall undvika allt uppseende, utan att lik-

väl öfvergifva sin tro. Måhända var det likväl för att

lugna sinnena och sig sjelf, som han åtskilliga gånger

aflade en formlig bekännelse; första gången under ea

svår sjukdom 1630, andra och tredje gångerna i sor-

gen öfver Gustaf Adolfs och öfver sin makas död.

öjelfva trosbekännelsen är ett medelting, som endast lätt

vidrör båda lärornas tvistepunkter. För att mottaga

densamma hade han också valt den fördragsamma Jo-

hannes MatthiaB *). Af sin fosterdotter Kristina åtnjöt

Johan Kasimir hjertlig tillgifvenhet och orubbadt för-

troende samt deraf följande nådebevisningar. Sluteligen

upphöjdes han 1651 till hertig öfver Stegeborgs län.

Han afled det följande året.

TREDJE KAPITLET.

OM PFALTSGREFVINNA.N KATARINA.

Med sin första gemål hade Karl den nionde sex

barn, bland hvilka fem dogo i späd ålder. Endast en

uppnådde raognare år, nemligen ofvannämnde pfalts-

grefvinna Katarina. Under stilla och anspråkslös verk-

Riksark. Bref till Karl X Gustaf från fursleliga personer.

Joh. Matthiae till Karl Gustaf den 14 Juli 1632. Samt i

svenska drollningars och personers egenhändiaa bref,

(ier sjeifva den ifrågavarande bekännelsen finnes.



samhet såsom maka och mor, drager hon sig blygsamt

undan forskarens blickar. Inga lysande egenskaper

eller företag tillrjcka sig uppmärksamheten; men h var-

je drag, som ur tvåhundraårig skymning nu mera kan

urskiljas, är ädelt och rent; och bilden slår der omärkt

och omärklig för mängdens hastigt förbiilande blickar,

men skön och vördnadsbjudande för dem, som göra sig

möda att uppsöka dess bleknade, men ädla drag.

Katarinas sinnelag var en lycklig förening af fad-

rens klokhet och kraft och modrens milda ödmjukhet.

Dessa egenskaper blefvo än mer utvecklade genom
uppfostran under stjufmodren, den stränga drottning

Kristina från Holstein. Till sitt tjugonionde år visiades

Katarina hos denna furstinna, och man kan likväl icke

upptäcka minsta tecken till oenighet eller missnöje dem
emellan. Tiden användes till nytta och Katarina för-

värfvade den då för tiden ingalunda vanliga förmågan,

att tala både tyska och fransyska språken *).

Det linnes spår, att i prinsessans första ungdom
har en giftermåls underhandling mellan henne och Hen-
rik de Rohan varit å bana **), men den blef afbruten;

och många år derefter ingick hon ofvannämnde äkten-

skaps-förbindelse med pfaltsgrefven Johan Kasinfir. Ehu-
ru pröfvad al fattigdom och motgångar, blef dock den-

na förening lycklig genom ömsesidig aktning och till-

gifvenhet. Katarinas bref innehålla öfver allt osmyc-
kade uttryck af makans och modrens ömhet, omsorger

och vård. Barn och husfolk höll hon i ordning och
tukt, så väl genom allvar, som mildhet och eget efler-

döme. Hvarjo dag samlade hon husfolket och läste

sjelf för detsamma valda ställen ur bibeln, psalmboken
eller poslillan. At nejdens sjuka utdelade hon råd octi

läkemedel med vis och gifmild hand, likaså åt de fat-

tiga hjelp och understöd; och när den olycklige ej

kunde eller vågade söka det fursteliga slottet, du kom

') Biksark. JKongl. och furslcliga pcrsonalier. Pcrsoralia
öfver Katarina.

**) Riiisark. Åcla Hislorica 1399, 1600.
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hon sjelf in i fattigdomens koja med gåfvan i hand och
trösten på lapparna.

Få personer hafva åtnjutit så allmänt förtroende

och så odelad aktning. Gustaf Adolf älskade henne på
det inneiligfiste. Hon var den, som innehade och vår-

dade förtroendet at den nittonåriga konungens kärlek

till Ebba Brahe. INär denna förbindelse upplöstes, men
deremot en ny knöts emellan pfaltsgrefven och Katari-

na sjelf, sade konungen till den sednare: jag spär, alt

du erhåller en son, hvilken kommer all efleriruda mig
på Sverges honungalron; och vid utresan till tjska

kriget var det åt samma sjster, som han med modrens
förbigående anförtrodde sin späda dotter. Förmyndare-
regeringen, ehuru i spänning mot pfaltsiska huset, tve-

kade ej att med samma förtroende åter uppdraga åt

Katarina vården om den unga drottningen; ehuru det

raåste ske under häftig strid emot modren, Maria Eleo-

nora. Detta uppdrag fyllde Katarina så, att fosterdot-

tern sjelf alltid yttrade för henne aktning och tacksam-

het, och att riksförmyndarne oförstälJdt och öppet be-

klagade hennes död såsom en i afseende på Kristinas

uppfostran oersättlig förlust *). Denna olycka inträifa-

de alltför tidigt. I slutet af 1638 sjuknade pfaltsgref-

vinnan så häftigt, att en hvar motsåg den sorgliga ut-

gången. Sjelf gjorde hon det med lugn. Jag lemnar
här många vänner, sade hon till de sörjande; men jag
har också andra före mig i den boning, dil jag nu
ämnar gå. Två dagar iöre sin död kallade hon den
trettonåriga Kristina till sjuksängen, lät henne uppläsa

aftonbönerna och förmanade henne sedermera först till

gudsfruktan, sedan till lydnad och tackssmhet mot för-

myndarne, ytterligare och med många härliga ord till

kärlek för Sverge och svenskarna samt Ull samvets-

grannt uppfyllande af sina höga pligler. Sist och icke

utan tårar, anbefallte hon till drottningens understöd

*) Eiksark. Rådsprot. d. 16 Juni 16.-9, samt Axel Oxin-

sljcrnas originaWref och copior N:o .50. Axel Oxenstjer-

na till Johan Kasimir d 14 Dec. 1G58.



ocb försvar sin efterlemnade make och många ouppfost-

rade barn. Efter djlika förmaningar äfven till dessa

sednare afsomnade hon den 13 December 1638, en^

dast 54 år gammal *). Hon blef begrafven i Streng-

näs, bredvid sina föräldrar. Yi hafva ej öfver hennes

hvilostad sett någon minnesskrift; men vilja i stället för

en sådan anföra tvenne vittnesbörd, afgifna vid sorgebe-

tjgelsen till den efterlefvande enklingen. Johan Skytte

sknlver så: hon var af olaliga mcnnislior älskad, så-

som ett cfterdöme af gudsfruktan, tålamod, fromhet

och alla krisleliga dygder; ja, hon var i sanning en

krona bland Sverges konungadöttrar **). Axel Oxen-
stjerna skref: jag beklagar högt pfaltsgrefvinnans död,

och det både för hennes efterlefvande makes, för bar-

nens, för fosterlandets och för vår unga drottnings

skull. Denna sistnämnda har nu förlorat den mor,

som ensam kunnat fullända hennes uppfostran. Om
jag vågade uttrycka min saknad, jag skulle ej skyg~

gas vid att bekänna, det jag häldre velat för andra

gången legrafva min egen mor -}-).

FJERDE KAPITLET.

JOHAN KASIMIRS DÖTTRAR.

Bland Johan Kasimirs sju barn hafva fem hunnit

mognare ålder. Sönerna, Karl Gustaf och Adolf Johan,

skola framdeles utförligare omtalas.

*) Riksark. Jiongl. och farsteliga pcrsonalier. Utkast till

personalia öfver Katarina; samt bland svenska drottnin-

gars och fursteliga personers cgcnhändiga brcf, ett frag-

ment om Katarinas afskedslal till drottning Krislina.
*•) Pahnskölä N:o XVI. T. II. Joh. Skytte till Johan Ka-

simir, d. 19 Dec. 1638.

f) Kiksark. Axel Oxenstjernas originalbref och copior N:o
30. Axel Oxenstjerna till Johan Kasimir den 14 Dec.

1658.
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Äldst bland systrarna var Kristina Magdalena, ett

ganska vackert och behagligt frantimmer; derföre ock-

så omtyckt af enkedrottning Maria Eleonora. Ar 1637
hade Salvius i uppdrag att forska efter passande] för-

bindelse åt den då tjugoettåriga furstinnan. Flere för-

slag bragtes å bane; men intet till verkställighet*). Se-

dermera och i början af 1641 väcktes fråga om en ung
och rik markis af Huntley, men utan framgång. I slu-

tet af samma år kom till Sverge markgrefven af Baden
Durlach, Fredrik den sjetle, som det tyckes, i anled-

ning af en arflvist mellan hans syster, Johan Baners

enka, å ena sidan och samma fältmarskalks slägtingar å

andra. Han blef snart förtrolig vän med unga pfalts-

grefven Karl Gustaf och begärde samt erhöll systerns,

Kristina Magdalenas hand. Den 26 Nov. 1642 eller

aftonen före brölloppet, och just när gästerna som bäst

dansade på slottet, yppades der en svår eldsvåda, hvil-

ken forstörde flere torn och en icke obetydlig del af

byggnaden, så att drottningen måste flytta derifrån, och
broiloppet i några dagar uppskjutas. Markgrefven sök-

te sedermera tjenst i svenska hären, men riksförmyn-

darne vidhöllo sitt gamla beslut att så mycket möjligt

undvika fursteliga befälhafvare såsom alltför sjelfrådiga

och dyrlegda. Markgrefven stadnade alltså i sitt fäder-

nesland. Hans gemål, den ofvannämnda Kristina Mag-
dalena, är märkvärdig äfven derföre, att från henne här-

stamma två svenska konungahus , nemligen från sonen
Fredrik Magnus det Holstein Gotlorpska; och från dot-

tern, Johanna Elisabeth, vår nuvarande kronprinsessa

och hennes barn.

Andra dottern, Maria Eufrosina, blott ett år äldre

än drottningen, skulle deltaga i dennas uppfostran, men
skildes snart derifrån; måhända hade hon ej nog själs-

förmögenheter och kraft, att kunna följa den snabbtänk-

ta Kristina. Knappt var Maria Eufrosina 17 år gam-

*) Jfiksark. Svenske mäns bref. — Salvius till Johan Kasi-
mir. Hamburg d. 24 Jan. 1637.



mal fÖrrJin en grefve af Nassau anmälte sig som friare.

Underhandlingen derom varade i nära två år. Johan

Kasimir vacklade. Karl Gustaf rådde till afslag, eller

åtminstone uppskof. Riksförmyndarne deremot liilslyrk-

te förbindelsen *) ; likaså den sjuttonåriga drottning

Kristina; ly, sade hon, grefven af Nassau är en rik

och vacJier furste och derlill omhjclU af Maria Eufro-

$ina **). Dock sedan drottningen blifvit myndig och

Magnus Gabriel De la Gardie kommit till hofvet, än-

drades tänkesättet. Denne sednare herre hade redan

från sitt adertonde år fattat för Maria Eufrosina elt

tycke, som ännu fortfor; och Kristina förklarade nu

mera öppet, alt hon kunde åt nämnde furstinna skaffa

inom eget land ett gifte, likaså högt och förnämt, som
det med grefven af Nassau. Sjelf började hon också

giftermåls-underhandlingarna med så väl bruden, som
med dennas far. Kappt nåpra månader hade unga De
la Gardie varit vid hofvet, förrän den högtidliga för-

lofningen var afslutad ; i dåvarande omständigheter en

bland de mest lysande förbindelser, som någon enskild

person inom Sverge ingått. Den långa, skiftesrika fort-

sättningen deraf och det sorgliga slutet gifva rika äm-
nen till framtida så väl beräitelser som betraktelser.

Tredje dottern, Eleonora Katarina, jemnårig raed

drottning Kristina och hennes beständiga fostersyster,

var ett vackert och JifUgt fruntimmer; det sednare i nå-

got för hög grad. Ar 1640 kom landtgrefven Fredrik

af Hessen- Eschwege till Sverge för alt fria, som man
först sade, till drottningen sjelf; men det blef i dess

ställe till Eleonora Katarina. Johan Kasimir gaf ho-

nom likväl ett tvärt och föga smickrande afslag. Den
unga landtgrefven var också känd såsom ostadig -}-),

djerf, egensinnig och påflugen, så att saken hade sma
många betänkligheter. Meu landtgrefven var envis och

*) Jiådsprof. d. 11 April 1644.
•*) JRiksark. Bref till Karl X Gustaf. — Bref frän drottning

Kristina d. 5 Jan. 1644.

t) Rådsprol. d. 8 Juli 1643.
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Kristina ursäktade hans fel och vmderslöddc hans be-

gäran. Förlofningen tyckes hafva hlifvit afslulad mel-

lan de tvenne uuga, men giftermålet uppsköts, äfven

på Karl Gustafs begäran; ty denne ville så länge som
möjligt qvarhålla sina systrar, Maria Eufrosina och Eleo-

nora Katarina, kring drottningens person för alt hos

henne motverka alla möjliga stämplingar af hans illvil-

jare och afundsmän. Den unga fursten var blott 20 år

gammal, när han uträknade denna plan.

Uppskofvet blef emedlertid olyckligt. Landtgref-

ven for ut till tyska kriget och stadnade der omkring

tvenne år. Vid slutet af samma tid hade han ändiligen

erhållit pfaltsgrefvens samtycke och skyndade hem till

sin förmälniug. Men litet förut hade fästmön låtit för-

föra sig af en slug och våldsam fransman, en vid hof-

vet anställd lutspelare vid namn Beschon. Följderna

tvingade henne att något efter brölloppet upptäcka för-

hållandet för sin gemål; och denne var nog ädelmodig

att förlåta henne och hålla saken hemlig för alla, utom
för Karl Gustaf och Kristina. De stora gåfvor, han af

denna sistnämnda sedermera bekom, härflyta måhända
frän bemödandet att förmå honom till öfverseende med
den förvillade fostersystern *). Äktenskapet blef min-

dre lyckligt. I flere sina bref till den medsetande Karl

Gustaf undertecknade landtgrefven sig med namnet: der

arme Frilz eller Frcdric le malheureux **). Han äm-

nade någon tid alt i katolska kyrkans sköte söka lycka

och lugn, till icke ringa oro och häpnad för den prote-

stantiska slägten, serdeles svärfadern. Det afböjdes;

men landtgrefven trifdes dock ej mer hemma och afled

redan vid 38 års ålder och i främmande land.

*) Riksark. Bref till konung Karl X från droUning Maria,
Krisiina, m. fl. Landtgrefven Fredrik till Karl Gustaf

d. 28 Jan.; d. 5 Febr. 1647. Beschon till Eleonora Ka-
tarina d. 28 Jan. 1647. — Karl Gustafs bref (ill Ulrika

Eleonora, Krislina, m. fl. Karl Gustaf till Eleonora
Katarina d. 28 Jan. 1647, och till landtgrefven Fredrik

samma dag. '* S. si.
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Eleonora Katarina sjelf tyckes ej heller hafva till-

bragt ett lyckligt lif, I bref till brodern klagar hon,

icke öfver sin inake^ men sitt öfvergifna tillstånd, sina

obehagliga tvister raed hessiska slägtingarna, o. s. v.

Underskriften är ofta: eders majestäts olycMigaste och
ovärdigaste syster *) Hon lefde också nog länge för

att se en utaf sina döttrar, upplagen vid svenska hof-

vet och än7nad att bära dess krona, bortspilla denna

sin lycka genom att återupprepa modrens brott, och
det med än mera nesa och förargelse.

FEMTE KAPITLET.

KARL GUSTAFS UPPFOSTRAN.

•Ar 1622 den 8 No v. föddes på Nyköpings slott

Johan Kasimirs son, Karl Gustaf. Vanliga sägner om
underbara händelser i utmärkta personers barndom sak-

nades ej heller nu. Efter förrättad döpelse skall pre-

sten hafva påstått, det han under sjelfva högtidligheten

såg kring barnets hufvud en besynnerlig glans, föi-ebu-

det till blifvaude storhet. Spådomen tycktes snart vil-

ja gå i fullbordan; ty redan i spädaste åren röjde den
unga fursten ganska utmärkta anlag, och väckte hos en
hvar stora föi hoppningar. Tillsammans med syskonen

åtnjöt han också den "fadeiliga klokhetens och moder-
Higa ömhetens rikaste gerd."

Redan tidigt visade han ett oböjligt mod och en

liflig lust för krigiska lekar och sysselsättningar. Ryk-
tet om morbroderns, den store Gustaf Adolfs, förvånan-

de bragder och lysande ära fyllde barnets öron och in-

göt i dess hjerta begäret att följa denna härliga före-

bild; ett mål, som också sedermera oupphörligt sväfva-

de för tankarna. Som gosse hämtade han vid läsnin-

gen af Ctcsars arbeten ny näring för dessa drömmar,

•) S. st.
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som yngling talade han gerna och ofta om Cyrus, Han-
nibal, med flere; och yttrade dervid ett orubbligt be-
slut, all med värjan i hand söka sin lycka.

Oaktadt denna krigiska sinnesstämning blefvo stu-

dierna med all möjlig flit vårdade. Lärare var förnäm-

ligast Bengt Baaz, adlad Ekehjelm. Fadren uppsatte

med egen hand förhålltjiugs-brefvet derom, dock under

ofta inhemtade utlntanden af Johan Skytte. Denne sed-

nare rådde, alt icke, cnligl del då allmänna missbru-

ket, i början besvära den späda lärjungen med gram-
matiken och dess srårfattliga reglor; utan i stället lå-

ta honom någon tid läsa latinska skribenter och först

vid mognare ålder och faltningsgåfva företaga gram-
matiken. Så hade han, Johan Skytte, lärt latinet åt

såväl konung Gustaf Adolf, som åt sina egna barn *).

Vid 15 års ålder skickades Karl Gustaf till Upp-
sala, först på en kortare tid, sedan för en hel termin,

då han nemligen, i Februari 1638, på vanligt sätt an-

togs som student. Han blef till herberge, kost och un-

dervisning inhyrd hos dåvarande professorn, sedermera

ärkebiskopen Lenseus. Käre magister, skref Katarina

till denne sednare: jag beder, att i velen också under

bordstimmarna öfva min son uti latinet, få det han i

detta språk må blifva dristig och färdig. Tillika be-

der jag hälsa och tacka eder hustru, alt hon påtagit

sig omaket se honom till godo i både helsa och sjuk-

dom; det sednare dock Gud nådeligen afvärjc. Lenajjis

tyckes hafva hållit sin furslebga lärjunge tämligen all-

varsamt; ty det säges, att han någon gång låtit denne,

för kroppsöfnings skull, deltaga i vedsågningen. För

öfrigt rådde dem emellan ett godt förhållande. Lenaus
sammanskref och tillegnade åt Karl Gustaf en afhand-

ling om kristna religionens sanning; ett arbete, på
hvilket denne sednare visade sig sätta stort värde.

UngeDir fyra månader stadnade fursten vid hög-

*) Palmshöld. N:o XVII. T. II. Joh. Skytte till pfaltsgref-

vinnan Katarina d. 10 Nov. 1632,
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skolan, och bevistade föreläsningar af Lcnocus, Locce-

nius och Mylonius. Tillika lärde han sig känna och
kännas af del då uppväxande slägtet, bland hvilka Erik

Oxenstjerna och Magnus Gabriel De la GarJie ofla

med honom inhemtade gemensam undervisning. Stats-

handlingar säga att han ådagalade en för sina år ovan-
lig stadga. Förtroligare meddelanden erkänna dock
ungdomlig bullersamhet. Man finner, att de fursteliga

hofsvennerna varit inför konsistorium uppkallade och

varnade för oordentliga uppträden, i hvilka fursten sjelf

enligt sägen torde hafva deltagit,

I början af Maj höll Karl Gustaf ett högtidligt tal

till Sverges ära, hvarefter han lemnade högskolan för

att anträda sina utrikes resor.

Under dessa förde han med egen hand och på la-

tinska språket en dagbok, hvilken dock blifvil öfversedd

och rätt-id af den åtföljande Baaz. Ett och ett hälft

år varade färden, under hvilken han besökte Holland,

England, Frankrike, Schweilz samt en del af vestra

Tyskland. I Bernhard af Weimars fältläger stannade

han någon tid för att lära krigarejrket ; men lemnade
snart vid hertigens död de i oordning fallande troppar-

na. Afven i Paris uppehöll han sig en längre tid och
begagnade några utmärkta lärares undervisning, som
det säges, med mycken flit och uppmäiksamhet. På
samma sätt iakttog han under hela resan tillfället att

lära känna Europas länder, förhållanden och ulniärkta-

sfe män. Han fick äfven vänja sig alt med förnöjsam-

het bära en ringare lott. Den faUiga furstesonen, hvil-

ken reste mest på svenska riksförmyndarnes nådegåfvor,

måste se sig vida öfverglänsas af den på samma tid

kringfarande, boltenrika, unga Magnus Gabriel De la

Gardie.

Hösten 1G40 återkom Kail Gustaf till Sverge, ef-

ter en vid aderton års ålder slutad uppfostran. Han
förstod italienska språket, talade det svenska och tyska

såsom fäderne och möderne, del fransyska med myc-
ken färdighet, latinet äfvenså, åtminstone för titt vara
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en furste. I hvarje den liden iiflig vetenskap var han
ganska väl underbyggd, och man anser honom hafva

bland alla Sverges konungar ägt de största kunskaper.

SJETTE KAPITLET.

FÖRHÅLLANDET MELLAN PFALTSISKA SLÄGTEN OCH
DROTTNING KRISTINAS FÖRMYNDARE.

Genom den långtänkta klokhet och ovanliga för-

siglighel, som utmärkte å ena sidan Axel Oxenstjerna

och hans vänner, samt å den andra Johan Kasimir och
dess gemål, tvungos båda dessa partier till utomordent-
lig återhållsamhet i både ord och gerning. Det är der-

före ganska svårt att upptäcka och i en klar följd fram-
ställa bådas afsigter och inbördes förhållanden. Många
gissningar hafva också derom varit uppgifna; vanligtvis

tydande saken så, att pfaltsiska ätten blifvit af förmvn-
dareregeringen med orättvisa tillbakasail och förföljd.

Verkliga förhållandet var dock, i korthet sagdt, föl-

jande: politisk slrid, men personlig aJclning och väl-

vilja j och detta å ömse sidor.

Dessa sednare känslor kunde omöjligt uteblifva

mellan personer af så ljust förstånd och sä aktnings-

värda egenskaper. Också finner nian, att Johan Ka-
simir förde med Axel Oxenstjerna en tät brefvexling,

full af ojäfaktiga viltnesbörd om dylika tänkesätt, hvilka

också, sedan den politiska striden upphört, framstodo
med all sin glans i förhållandet mellan Karl Gustaf
såsom konung och gamla Axel Oxenstjerna. Knappt
förmår man efter Johan Kasimir och Katarina uppleta

ett enda uttryck af andra tänkesätt. Förmyndarerege-
ringen å sin sida drog icke i betänkande att åt pfalt-

siska ätten bekräfta alla af Gustaf Adolf gifna enskilda

fördelar, till och med i någon mån öka dem, samt alt

för nämnde personer visa all den aktning, som tillkom

deras furstliga värdighet. På riksförmyudarnes förtro-
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ende och vjilvilja kan ej gifvas slörre bevis än, när de
år 1636, utsållande sig för faran af den retade Maria
Eleonoras framtida modershänind, rjckte ur hennes ar-

mar dottern, unga drottning Kristina, och anförtrodde

dennas ujjpfoslran åt pfaltsgrefvinnan Katarina.

Men oaktadt denna personliga välvilja glödde mel-
lan Lada partierna en städse fortfarande politisk strid.

Ömsesidig farhåga och försigtighet qväfde utbrottet;

men här och der uppstigande gnistor visa eldens när-

varo och riktning. Förhållandet var följande.

Polska Wasarna hade förlorat såväl folkets kärlek,

som all laglig rätt till svenska kronan. Enda arfvingen

lili densamma var efter Gustaf Adolfs död den späda

ocli sjukliga Kristina. I händelse af hennes frånlälle

stodo pfaltsgrefvens barn närmast tronen. Johan Ka-
simirs och Katarinas skarpsinnighet var ej blind, deras

föräldrakärlek ej känslolös för detta förhållande. Karl
Gustafs utmärkta egenskaper och Kristinas tillgifvenbet,

båda tidigt utvecklade, gåfvo än mera näring åt de
ärelystna tankarna. Redan från Gustaf Adolfs död
skönjer man hos Johan Kasimir bemödandet att åt

Karl Gustaf bereda en framtida väg till svenska tro-

nen. Det förnämsta medlet var ofvannämnda förbin-

delse mellan barnen, Karl Gustaf och Kristina, i

följe hvaraf man kunde hoppas, att deu förre skulle,

jemnte den sednares hand, äfven erhålla hennes krona.

För detta och äfven för andra fall begagnades också
andra medel. Pfaltsgrefvens barn hade ingen laglig

arfsrätt. För att erhålla åtminstone skenet af någonting

sådant, sökte Johan Kasimir åtskilliga svepskäl att af

förmyndareregeringen fä sina barn behandlade såsom
hörande till Sverge och det svenska konungahuset;

hvarjemnte han tidigt var betänkt på att genom besök
vid högskolan, hären och i landsorterna visa den unga,

hoppfulla Karl Gustaf och hans lysande egenskaper.

Men dessa planer funno allvarsamt motstånd af

oxenstjcrnska eller rådspartiet. Så länge Kristina lefde,

fordrade dessa herras trohetsed såväl mot henne, som
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mot fäderneslandet, alt tillbakavisa hvarje annan per-

sons anspråk på Sverges krona ; hvarje bemödande,

att åt en sådan tronsökare vinna hos folket en för

Kristina sjelf i framtiden farlig tillgifvenhet. Förmyn-
dareregeringen handlade i öfverensslämmelse härmed.

Den visade pfaltsgrefvarna, säsom främmande furstar, i

enskild väg vederbörlig aktning och vördnad ; men
undvek med yttersta noggrannhet hvarje steg, som, å

ämbetets vägnar taget, kunde gifva någon slags styrka

åt ofvannämnde deras anspråk; och när det blef fråga

om den uppväxande Karl Gustafs jagtresor efler folk-

gunsten, yttrade rådet uppriktigt sitt ogillande deraf.

Riksförmyndarnes uppförande i delta hänseende

kan fullkomligen förklaras och försvaras af deras pligt

att skydda såväl Kristina från framtida medtäflare, som
riket från möjligheten af framtida partier. Men otvif-

velaktigt fanns derjemnte äfven en annan bevekelsegrund.

De ohyggliga oeh blodiga striderna mellan Gustaf Wa-
sas närmaste afkomlingar, mellan Erik och Johan, mel-

lan Johan och Karl, mellan Karl och Sigismund samt

alla af desse arfFursteliga tvister härflytande olyckor och

eländen för Sverge och svenska folket hade hos mån-
gen alstrat mot arfiöreningen och mot Wasarna en

ovilja, sora icke ens minnet af Gustafvernas, den för-

stes och andres , stora förljensler mägtade besegra.

Detta var isynnerhet händelsen med högadeln. Stående

på samhällets höjder, blef den också mest invecklad i

och lidande af dess stormar, och voro bäst i tillfälle

alt bedöma orsakerna. Med minne af äldre liders

sjelfrådighet och med blandadt lynne af högmod och

frihetskänsla, föll det dem tungt att underkasta sig arf-

konungarnas, Wasarnas, anspråk pä en mer eller min-

dre enväldig regering. De blodiga och olagliga förföl-

jelserna, af Erik den fjortonde mot .Sturarna, af Johan

III och sedermera af Karl IX mot Sparre, Bjelkarna

och Banererna, allt detta sväfvade för inbillningen och

retade till ovilja mot den ätl eller åtminstone mot det re-

geringssält, bvarunder sådant kunnat tilldraga sig. Dessa
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känslor, jerante vanlig, mensklig regeringslystnad hade

alltsedan medlet af Johan den tredjes regering väckt

och underhållit svenska högadelns planer, alt inskränka

konungamagten och måhända tillintetgöra arfFöreningen.

Kärlek och vördnad för den store Gustaf Adolf hade

tills vidare insöft dessa tankar; men efter hans död
uppvaknade de till ny verksamhet. Jag hoppas, sade

riksdrotset Gahriel Oxenstjerna redan år 1633, ja^ hop-

pas, alt svenskarna icke skola hädanefter blifva så slaf-

viskt styrda, som hitintills skedt är. Det kan natur-

ligtvis icke bevisas, men är ganska sannolikt, att några

bland högadeln icke ogerna sett Wasahusets utslock-

nande och den derigenom framträdande möjligheten

att lättare verkliggöra ofvannämnde planer; likaså, alt

samma tänkesätt bidrog till den vaksamma och ihärdiga

striden mot pfaltsiska husets äregiriga afsigter. Man
ville förekomma möjligheten af en ny af partiet så kal-

lad arfträldom, under en ny arfTursteätt ^).
^

Att denna rådsparliets obenägenhet mot pfaltsiska

huset har, åtminstone hos ledarne, hvarken sträckt sig

till någon hög grad, eller användt några låga medel,

dertill kan man sluta just af dessa ledares, Axel Oxen-
stjernas och Jakob De la Gardies, sansade och ädla

tänkesätt; samt deraf, att de lemnade sin blifvande

drottning qvar i den pfaltsgrefliga slägten, oakladt san-

oolikheten och den redan framträdande verkligheten af

en kärleksförbindelse mellan henne och unga pfalts-

grefven.

Johan Kasimir och hans ätt saknade emellertid

icke många och mägliga anhängare. Han blef tvärtom

ett slags föreningspunkt för flere olika, missnöjda floc-

kar, hvilka, slutna kring honom och kring hans son,

utgjorde ett mångfärgadt niotståndsparti, en slags koa-

lition mot de regerande riksförmyndarne. Beståndsde-

larna voro ungefär följande.

Först och främst anhängarne af Wasa-ätten, eller

*) Se kap. if.
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det egentligen dynastiska partiet, hvilket under tacksamt

minne af Gustaf Wasas, Gustaf Adolfs och äfven Karl

den niondes stora egenskaper ocli förtjensler, ännu

med varra tillgifvenhet omfattade deras afkomlingar.

Hit hörde större delen af ofrälse stånden, hvilka min-

dre omedelbart lidit af och gjort sig reda för de olyc-

kor, som Wasarnas brödrakrig förorsakat. Förnämsta

mannen på denna sida var gamla riksamiralen Karl

Karlsson Gyllenhjelm, Naturlig son af Karl den nionde,

omfattade han med lifligaste slägtkärlek sina konungs-

liga anförvandter samt deras ära, lycka och magt.

Konungahuset och fosterlandet voro för honom ett. I

det liingsta sökte han hjelpa den olyckliga Maria Ele-

onora, då riksförmyndarne ansågo sig nödgade att mot
henne vidtaga allvarsammare åtgerder. Också pfaltsi-

ska huset hade i honom sin trognaste anhängare. Han
var med detsamma i en oupphörlig och förtrolig bref-

vexling, berättade allt hvad, som föreföll, och rådfrå-

gades om allt, som skulle företagas. Det var hans älsk-

lingsdröm, att en gäng få se pä Sverges tron förenade

Karl Gustaf och Kristina, Karl den niondes dotterson

och sondotter. Jag önskar hjcrlcligcn, skref han till

Johan Kasimir, all vår nådiga drollnings, samt hans

furslcliga nådes, Karl Gtislafs, efterkommande måtte

i Sverge blomstra och regera, alltinlill verldens slut *).

För att främja detta mål gjorde han, hvad lofligen gö-

ras kunde. Han understödde så mycket möjligt Karl

Gustafs frieri till Kristina och rådde den förre alt söka

vinna allmänhetens bevågenhet genom resor inom fo-

sterlandet och genom deltagande i fälttågen. Det toTde

Väl hända, skref han till Karl Gustaf, att något af
krigels olycksfall kunde derundcr inträffa; men eders

furslcliga nådc har en sann gudsfruktan och vet, att

vi måste anförtro oss i Herrans hand, som räknat

våra hufvudhår. Lcfva vi, så Icfva vi Herranom; dö

Riksark Svenske mäns brcf. Gyllenhjelm till Johan
Kasimir, d. 8 Jan. 1643.
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vi, så dö vi Herranom. Dock hoppas jag, att Gud
kröner eders fursleliga nåde med lif och lycka, med
land och län, med furslendöme eller konungarike, an-
lingen der ute i Tyskland eller här hemma i fäder-

neslandet *). Hänförd af samma tillgifvenhet påstod

han, alt Karl Gustaf i följe af sin börd ägde arfsrätt

till svenska kronan; ett yttrande, hvarmed han ställde

sig illa hos både Kristina och rådet. Med sådana tän-

kesätt kunde han ej heller dela dessa sednares kunga-

inskränkande afsigler, och i förtroliga bref till Johan

Kasiniir klagade han, att i Stockholm fanns en lång-

samt smygande plan, riktad mot både arfföreningen

och konungamagten **).

Andra beståndsdelen i pfaltsiska partiet utgjordes

af sådana personer, som af ett eller annat skäl voro

missnöjda med sin ställning under förmyndareregerin-

gen och väntade mera lycka ära eller magt under nå-

gon annan blifvande. De fleste sådana framtidsmän

leddes mindre af allmänna grundsatser än af egen per-

sonlig ställning. Som sådana kunna räknas, Nils Nils-

son Tungel, Adler Salvius, Axel Lilje med flere, hvilka

man såg fjäsa kring pfaltsiska slägten. På sätt och vis

hade äfveu Lennart Torstensson ställt sig på denna

sida; drifven, dels af gammal misshällighet med Oxen-
sjernorna, dels af en sednaie uppväxt tillgifvenhet för

Karl Gustafs person. Utmärktast i afdelningen var dock

Per Brahe, från början Axel Oxenstjernas medläflare

och dessutom retad, då han 1634 stängdes från drots-

ämbetet. Under större delen af iörmjndaretiden var han

en tillgifven van af Johan Kasimir och sökte på hvar-

jehanda sätt främja dennes bästa. Men sedan han år

1641 Llifvit riksdrots, och de personhga skälen till

missnöje sålunda försvunnit, kallnade äfven den politi-

ska vänskapen för pfaltsiska huset, och han förenade

sig mer och mer med oxenstjernska partiet, hvars ari-

*) S. si. Gylienhjclm till Karl Gustaf, d. 12 Mars 1643.
*•) S. st. Gjllenhjelm till Johan Kasimir, d. 20 Nov. 1639.
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stokratiska åsigter han alltid hufvudsakligen hyllat, och

det i högre grad än rikskansleren sjelf.

Tredje beståndsdelen i pfaltsiska anhanget utgjor-

des af det egentliga folkpartiet. Dettas ledare fruktade

den ifrågavarande aristokratiska republiken eller adels-

väldet såsom serdeles förtryckande, och de visste till

skydd deremot intet bättre medel än en stark konunga-

magt och arflöreningeDS bekräftande samt utsträckning till

pfaltsiska huset, sökande deriöre alldeles samma naål,

som de först omtalade dynastiens män. I bredd med
missnöjet öfver kronogodsens tilltagande försäljning,

växte äfven detta folkparti, och räknade bland sig en

stor skara ofrälse personer. Förnämst på den sidan

var Johan Skytte, dock äfven här med en tvetydig

eller rättare sagdt mångtydig ställning. Hans uppfö-
rande kan nemligen härledas icke blott från folkväldets

grundsatser, utan äfven från medtäflareskapet mot Axel

Oxenstjerna och från den mindre lycka, han sjelf an-

sågs hafva under förmyndareregeringen gjort. Äfven
tyckes personlig vänskap för Johan Kasimir hafva i be-

tydlig mån bidragit. Anda från dennes bröllopp år

1615 befinnes Johan Skytte hafva orubbadt stått till

honom i ett ganska vänskapligt och förtroligt förhållande.

Skytte ansågs vara son till Karl den nionde; måhända,
att också här slägtkärlek och dynastiska tänkesätt bi-

drogo till den politiska ställningen.

Den fjerde och ej minst vigtiga beståndsdelen ut-

gjordes af unga drottningen sjelf, hvilken man lyckats

stämma till fördel för pfaltsiska huset och till ovilja

mot riksförmyudarue. De för sådant ändamål begag-

nade medlen voro hennes tillgifvenhet för fosterföräl-

drarna och för fosterbrodern
5 samt injagade farhågor

för högadelns republikanska planer: och slutligen ovilja

mot rikskansleren, såsom den der skulle söka åt sin

son Erik förskafTa hennes krona och hand. Redan
vid tretton års ålder vexlade hon med pfaltsiska par-

tiet br^f af ett för Oxenstjernorna ofördelaktigt innehåll.

Sådant var ungefärhga förhållandet under hela för-
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inyndareregeringen. Att Axel Oxenstjerna och Jakob
De la Gardie förmådde segrande motstfi det talrika och
niägtiga pfaltsiska anhanget, derlili Ing orsakea dels i

Däninde herrars stora förljenster och ovanliga duglighet

och i rättvisan af deras sak; dels ocksä deri, att pfalt-

siska partiels beståndsdelar voro af så olika åsigter och

så löst sammanhang, alt den försigtige Johan Kasimir

aldrig våi^ade på detsamma bygga några djerfvare försök.

Efter denna teckning af partiernas inre ställning,

vilja vi korteligen berätta de yttre dem emellan före-

fallna tvisterna.

SJUNDE KAPITLET.

TVISTERNA MELLAN RÅDSPARTIET OCH
PFALTSISKA HUSET.

Första brytningen skedde genast efler Gustaf A-
dolfs död. Denne konung hade utnämnt Johan Kasi-

mir till föreståndnre for räknekammaren och låtit ver-

kets fdrmannaplals, riksskattmästare-ämbetet, stå obe-

satt. Efter konungens död hoppades pfaltsgrefven fa

qsarstanna i samma befattning ocli således åtminstone

blifva en bland drottningens förmyndare, kanhända den

förnämsta; ty just vid samma tid brukade rådet för-

samla sig i hans rum, nästan som hade han varit en

slags ordförande. Men sådant öfverensstämde ej med
rådets afsigter. Det förklarade sin tacksamhet för pfalts-

grefvens i sjelfva verket trogna och nyttiga ämbetsför-

valtning och bad honom fortfara dermed, tills ordinarie

riksskattmästare hunnit tillsätta'^. Men det förklarade

tillika, alt pfaltsgrefven kunde till denna plats ingalunda

komma i fråga; emedan han vore en främmande fur-

ste, vid Sverge icke fästad med något enda band, hvar-

ken som öfverhet eller undersåte. Det enda möjliga

vore, att han, som innehafvare af förläning inom riket,

kunde betraktas såsom svensk adelsman; meu for sådant
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ändamål borde han först taga inträde på svenska rid-

darhuset. Hiirlill kunde hkväl pfaltsgrefven, en sjelf-

ständigt regerande furste, icke beqväma sig. Han må-
ste i stället beqväma sig att lemna den innehafda plat-

sen. — Han begärde då att inför de samlade stän-

derna få atlägga räkenskap för sin förvaltning. Det hade

varit ett lilllälle att som en slags oflentelig, till staten

hörande person, komma i beröring med ständerna och

för dem framträda i en vacker dager; ty hans förvalt-

ning hade varit så lycklig, att till efterträdaren lemua-

des en kassabehållning al 800,000 riksdaler. Men rå-

det vägrade; förebärande, att pfaltsgrefven hade icke af

riksens ständer utan af förra regeringen, salig konun-

gen, blott enskildt och tills vidare mottagit sitt upp-

drag; det borde således redovisas icke offentligt inför

ständerna, utan enskildt inför den nu varande regerin-

gen, nemligen riksförmyndarne. — Johan Kasimir ville

vid riksdagens öppnande 1633 leda unga drottningen

in uti rikssalen och derslädes få för sig en stol framsatt;

men båda delarne blefvo af ofvannämnde skäl honom,

den främmande fursten, vägrade. Jakob De la Gardie

och Gyllenhjelm utsagos alt införa drottningen
; men åt

pfaltsgrefven föreslogs, alt om han så ville, såsom blott

och bart åskådare, taga plats i någon af fönstersmy-

garna. Han lär ingen gång hafva gått dit. — Vid
samma tid frågade pfaltsgrefven rådet, om hans son,

Karl Gustaf, borde uppfostras till Sverges eller Tysk-

lands tjenst. Man svarade, att afgörandet derora till-

kom icke rådet, utan honom sjelf, den unga pfaltsgref-

vens fader och enda målsman. — En annan gång be-

gärde Johan Kasimir att erhålla ärfllig besittningsrätt

på det af honom innehafda Stegeborgs län. Regerin-

gen tillerkände honom berörde län, men icke för län-

gre tid än, tills drottningen blifvit myndig. — Likale-

des begärde pfaltsgrefven, att regeringen mätte hos lik-

sens ständer anbefalla hans barn till det bästa; hvar-

med åsyftades att få samma sina barn tillerkänd någon

slags arfsrätt till riket. Men rådet undvek äfven delta
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försök och afslog hans begäran. — Johan Kasimir blef

öfver alla dessa motgångar ganska missnöjd och lät lill-

kännagifva det för rådsherrarna. Dessa sammanträdde,

öfvertänkte, men vidhöllo sina förra beslut. Pfaltsgref-

ven blef än mer uppretad. För rådets sekreterare,

IVds Tungel, utbröt han, icke utan tårar, i häftiga kla-

gomål, att hans fördel blcfve i Tyskland illa bevakad,

han sjelf liar hemma hårdt handtcrad, och så, att

han icke visste, hvad af barnen blifva skulle; han
trodde sig hafva förtjent annat af Sverges rike; hade

också annat väntat, häldst salig konungen både mund-
leligen och, som det sades, i sill testamente, gifvit

bättre löften. Bedragen i alla dessa förhoppningar,

ville han lemna Sverge, o. s. v. Tungel frambar allt-

sammans till rådet, bvilket beslutade, att Jakob De la

Gardie, Johan Skytte, Klas Fleming och jNils Bjelke

skulle besöka pfaltsgrefven och lörehälla honom hans

orimlighctcr. Samtalet blef ganska allvarsamt. Pv.åds-

herrarna sade, att de i frågan om Stegeborgs län gått

så långt som möjligt. De kunde ej på sitt förmyn-
dare-ansvar bortgifva ärfteligt furslendöme inom ri-

ket, häldst salig konungen sådana afsöndringar alltid

frånstyrkt. Derföre kunde man ej heller erkänna

pfaltsgrefvcns barn såsom svenska furstar utan en-

dast so7n adelsmän, och detta sednare blott i den hän-

delse, att de vid myndiga år late intaga sig på rid-

darhuset. Deremot vore man så villig som skyldig

Lill all den äre- och vördnadsbctygelse, dem tillkom, i

deras obestridliga egenskap af främmande furstar. —
Pfaltsgrefven hade sagt sig här hemma illa handterad.

Rådsherrarna förklarade denna förebråelse oväntad

och oförtjent, och bådo pfaltsgrefven förskona dem från
sådana ord. — Hvad barnens anbefallande hos stän-

derna vidkom, kunde man väl förstå, att dermed pe-

kades på arfsrätt till riket. Men rådsherrarna bådo

pfaltsgrefven besinna, huru farlig, huru lätt miss-

tydd och lätt missbrukad den saken vore, och derföre

icke densamma ytterligare begära. Slutligen bad man
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pfallsgrefven gifva sig tillfreds och icke uppväcka nå-
gon oro i landet. Sverge hade aldrig öfvergifvit bar-

nen af sitt konungahus; de ämnade ej heller öfvergif-

va hans. Mot dessa allvarsamma och öppenhjerliga an-
inärkningar kunde Johan Kasimir ingenting hufvudsak-
ligt invända. Slutet blef, att han tackade för rådsher-

rarnas upprigtighet och, lofvade gifva sig tillfreds.

Nämnas bör, att sjelfva pfaltsiska husets förnämsta

vänner, Gjllenhjelm och Johan Skytte, båda deltogo i

det hufvudsakligi af rådets anförda tänkesätt och beslut.

Alla dessa försök skedde under året 1633. Efter

deras misslyckande drog sig Johan Kasimir tillbaka på
försvarslinien, och man finner endast några få, outredda

spår af hans inblandning i oroligheterna vid 1634 års

riksdag. I öfrigt var förhållandet till förmyndarerege-

ringen godt, hvilket bekräftas också deraf, att densam-
ma ett par år derefter åt pfaltsgrefvinnans vård anför-

trodde den unga drottningen.

Så fortgick det från 1633 några år framåt. Jo-

han Kasimir lemnade aldrig sitt syftemål ur ögat, raea

använde för dess vinnande nu mera helt andra medel.

Dessa voro förbindelsen mellan Karl Gustaf och Kri-

stina, samt bemödandet att genom resor i landsorterna

göra den förstnämnde känd och älskad. Ar 1637 be-

söktes ^i denna afsigt Uppsala, men blott på några da-

gar. Ar 1638, när Karl Gustaf för en längre tid kom
tillbaka, inhyrdes han hos den för sin renlärighet kända
teologie professorn Lenteus; som det sades, för att visa

de strängt lutherska svenskarna, att Karl Gustaf icke af

sin reformerta far ärft någon obenägenhet för landets

bekännelse. Den unge pfaltsgrefvens oflenteliga tal vid

universitetet hade till ämne: Sverges ärepris: och man
hörde honom ofta och med stolthet åberopa sin börd

från Wasarna, men aldrig sin tyska^ fursteliga härkomst,

ehuru på denna sida äfveii kejsarekronor funnos bland

anorna. Man ville i dessa drag se ett bemödande alt

smickra svenskarnas stolthet och vinna deras välvilja,

riämnde småsaker är dock allt^ hvad man i den vägen
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kan uppvisa under den långa tiderymden från 1633 till

1641.
Men i slutet af 1640 återkom Karl Gustaf från

sina utländska resor. Han var nu en aderton års yng-

ling, som skulle inträda i det verkliga lifvet; livad som
borde ske, borde derföre ske just nu. Dessutom: han

var en yngling med ovanliga kunskaper och för sina

år lika ovanlig förmåga, att sjelf leda partiet; han var

understödd af Kristinas kända och varma tillgifvenhet;

och derjemnte af många med förmyndare-regeringen miss-

nöjda personer; således, hvad som borde ske, kunde
också ske nu med mera utsigt att lyckas än kanske

någonsin. Nu förnyades också det 1G33 afslagna för-

söket.

Vid återkomsten från utrikes resorna i September
1640 togs hemvägen från Göteborg öfver Vermland,
Nerike och Vestmanland, af hvilka de två första hört

till Karl den niondes furstendöme och bibehöllo för ho-
nom en liflig tacksamhet. Dottersonen Karl Gustaf biet

nu också öfver allt emottagen med välvilja och utmärkelse,

äfven i Stockholm, der han stannade någon tid. Hans
behagliga ungdom, hans stora kunskaper, hans ovanliga

omdömesförmåga och hans slägtskap till konungahuset,

allt tilldrog sig uppmärksamheten och föranledde en

mängd gissningar om den unga furstens framtid. För
att vinna närmare kännedom af svenska styrelseverket

började han sjelf att i kansliet genomgå statshandlin-

garna allt ifrån Gustaf den förstes tid, hvarjemnte mån-
ga bland vännerna och uttryckligen Johan Skytte till-

styrkte att genom besök i landsorterna göra sig känd
och älskad. Rådsparliet dereraot lät på förhand gifva

tillkänna sitt bestämda missnöje öfver sådana färder;

öch när Karl Gustaf det oaktadt våren 1641, enligt öf-

verenskomnielse med fadern, reste till Uppsala, för att,

som det skulle heta, jaga efter fogel, men i sjelfva ver-

ket för att jaga efter anhängare bland den studerande

ungdomen; då vidblef rådspartiet sitt ogillande och
Fryxdls Ber. XI, 2
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pfaltsarnas vän Per Brahe bad Karl Gustaf afstå frän

sådana försök, ly del vore ännu icke tid, alt genom
småsaker oroa sinnena. Också tyckes det, som alla

djlika jagtfärder sedermera blifvit inställda. Äfven i

andra fall fick Karl Gustaf erfara sin beroende ställ-

ning. Vid ofFentliga statsföreträden blef för honom
liksom fordom för fadern ingen plats anvisad, och han

fick någon gång flera veckor vänta på företräde hos

rikskansleren. Blodet gaste hos den fursteliga ynglin-

gen; men, skref han till fadren, man måste rälla sig

efter tiden, ty, vana sine viribus ira *).

Samma vår föreföll ett oväntadt uppträde. Ge-
nom Gabriel Oxensljernas död blef drotsämbetet ledigt.

Riksförmyndarne erbödo Kristina att dertill utnämna

den nittonåriga Karl Gustaf. Enda sannolika syftemå-

let var atl nedflytta honom till likhet med andra under-

såtare och derigenoin hindra hans förmälning med drott-

ningen och indraga honom i högadelns krets. Man
känner för öfrigt nästan ingen ting derom mer, än att

förslaget icke blef antaget. Johan Kasimir och Karl

Gustaf syftade högre upp.

Denne sednare var emellertid tvungen alt hela åter-

stående delen af 1041 stanna vid hofvet, nästan syss-

lolös. Del skedde ogerna; ty han fruktade att genom
daglig närvaro förlora nyhetens behag både för drott-

ningen och för Stockholm. Missnöjd med sin belägen-

het, sökte han fördrifva tiden med kortspel, och det

till sådan öfverdrift, att det väckte vännernas farhågor

och att dessa äfven derföre önskade skaffa honom an-

nan verksamhet. Ingen kan nu mera uppgifva de hem-

liga planerna, dock tyckas de hafva varit allvarsamma

nog; ty i Januari 1642 rådde Per Brahe Johan Kasimir

alt icke för hasiigt tillgripa ytterligheter. Emedlertid

förnyades de gamla uppträdena. Johan Kasimir frågade

om igen, hvad bana sonen, Karl Gustaf, borde välja.

Rådet svarade om igen, att ej de, utan fadren borde

•) Yanmägtig är vapenlös vrede.
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bestämma sådant *). Vid ett högtidligt tåg måste Karl

Gustaf stanna efter och se, huru drottningen leddes af

riksskatlmästaren Oxenstjerna, och i kyrkan måste han

höra, huru vid bönerna för det kongl. huset han och

hans syskon blefvo såsom främmande furstar helt och

hållet förhigångna. Förn)yndare-regeringen vidhöll obe-

vekligt den en gång beträdda banan.

Slutligen valdes den medelväg, att Karl Gustaf

skulle resa till hären i Tyskland och deltaga i dess

fälttåg, dock icke med någon viss syssla utan endast

som frivillig. Pfaltsiska parliet afsåg härvid den dubbla

fördelen, att Karl Gustaf finge tillfälle lära krigareyrket

och tillika vinna härens tillgifvenliet. Rådspartiet hade

ej något skäl att hindra en resa, så enskild och så utan

alla anspråk. Likväl när förslaget blef i rådkammaren
bifallet, hördes der dessa varnande ord: om den unge

fursten hUfvcr missnöjd med förhällandet här hemma,
Tian han med fienderna sammansvärja sig, locka sol-

daterna och anställa stor villervalla. När jag redan

vandrat all vcrldens väg, sJeolen i komma ihåg dessa

mina ord **). Varnarens namn står ej utsatt. Piöstea

tyckes vara Axel Oxenstjernas.

ÅTTONDE KAPITLET.

KARL GUSTAFS FÖRSTA DELTAGANDE I

TYSKA KRIGET.

I Juli månad 1C42 anträdde den nu tjuguåriga

pfaltsgrefven sin resa lill tyska kriget, hvarvid riksför-

myndarne skänkte honom 1000 riksdaler till handpen-

ningar och utrustade för öfverfarten tvenne kronans

skepp. Seglatsen gick lyckligt; men det dröjde länge,

innan Karl Gustaf fick någon säker lägenhet att från

') nådsprot. d. 7 Febr. 1642.
•*) Rådsp.rol d. 10 Juni 1642.
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Pommern framkomma till svenska bären, hvilken under

Torstensson stod djupt inne i de österrikiska arfländer-

na. Då resan ändteligen anträddes, var ban nära att

blifva öfverraskad af ett parti kejserliga ryttare, bvilka

i sådan afsigt försåtligen infallit genom Polen, Karl

Gustaf misstänkte, att dröjsmålet, och kanhända äfven

försåtet, härledde sig från oxenstjernska partiet. Men
detta med orätt; ty man har ännu qvar rikskanslerens

förtroliga bref, bvari denne befallte sonen, Johan Oxen-
stjerna, hvilken då vistades i Stettin, att med vederbör-

lig ära mottaga Karl Gustaf och på allt sätt underlätta

dennes resa till krigshären.

Under de kommande fälttågen visade Karl Gustaf

vid många tillfällen prof af utmärkt tapperhet. Redan
förut är berättadt, huru stor del ban hade i den äro-

rika segern vid Leipzig 1642. Likaså utmärkte ban sig

vid straxt derefter följande belägring af Pleissenburg,

Mesta ryktbarheten fick ett uppträde under svältkriget

vid Bernburg 1644 om hösten. Karl Gustaf, då redan

öfverste, blef under något ströftåg anfallen af en vida

manstarkare fiende, hans regemente skingradt, och han
sjelf jagad till hörnet mellan tvenne gärdesgårdar och

der af åtta fiendtliga ryttare omringad. Med slag af

karbinkolfvarne sökte dessa tvinga honom gifva sig fån-

gen. Men den tjugotvååriga öfversten förde sin värja

så käckt, att ban genomborrade tre af fienderna och

uppehöll striden, tills några svenskar hunno skynda till

räddning. Med lika tapperhet utmärkte han sig i sla-

get vid Jankovpitz, hvarom vi redan hafva berättat *).

I början tjenstgjorde Karl Gustaf såsom frivillig,

och utan någon egentlig syssla. Han begärde och er-

höll sin fars tillstånd att genomgå alla graderna, till

och med som verklig soldat. Ty, skrifver han, jag tror

all tropparnas lillgifvenhet på sådant salt lättare vin-

"nes. Också förvärfvar man duglighet i allt, hvad till

lerig hörer, mer genom vana och erfarenhet än genom

*) 8 del. S sid.
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andras undervisning. Först 1643 ora sommaren mot-

tog han plats såsom rjttmästare vid Torstenssons lif-

sqvadron. Jag kan väl bifalla derlill, sade Axel Oxen-
stjerna vid Johan Kasimirs förfrågningar, ty jag hoppas,

alt unga pfaltsgrefven icke liknar en hop andra tyska

furstar, hvilka aldrig vilja slita ondt, utan vid såda-

na tillfällen lemna fälttåget för jaglrcsor och andra

nöjen. Kail Gustaf svarade mot Oxenstjernas förhopp-

ningar, och redan hösten samma år hade Torslensson

utnämnt honom till öfverste för kurlänningarne. Det

skedde, som man sade, mot regeringens vilja och för-

slag; men Karl Gustaf hade redan i så hög grad vun-

nit fältherrens tillgifvenhet och förtroende, att denne

gjorde utnämningen på sitt eget ansvar och dessutom

meddelade pfaltsgrefven alla, äfven de hemligaste hand-

lingar och bref. Denne fick sålunda ett sällsynt till-

fälle att på en gång underrätta sig om både fältherrens,

soldatens och statsmannens olika åligganden. Afven
krigshärens tillgifvenhet vann han i hög grad genom
så väl sin tapperhet, som det återhåll, hvarmed han
mottog befordringarna. Det säges dock, att han för

att vinna de gamla öfverstarna smickrat deras svaghet

och deltagit i deras dryckeslag så ofta, att det skadade

helsan och hotade öfvergå till vana.

Hösten 1645 och litet förr än Torstensson nedla-

de befälet, lemnade Karl Gustaf hären. Fältmarskal-

ken gjorde till afsked ett stort gästabud, och uttalade

dervid den förhoppningen, att hans krigslärjunge, den

unga pfaltsgrefven, skulle i framtiden komma alt bära

Sverges krona.

NIONDE KAPITLET.

KARL GUSTAFS FRIERI TILL DROTTNING
KRISTINA.

Från fjerde till trettonde året var Kristina för det

mesta anförtrodd i sin fasters vård, och uppväxte alltså
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tillsammans med de pfaltsgrefliga barnen. Bland dessa

var Karl Gustaf uli snille, mod och läraktighet Kristina

likast, och derlill blott fyra år äldre. Slägtskapens och det

bvardagliga umgängets^ förtrolighet jemnte ofvannämnde
förhållanden alstrade snart den mellan fosterbarn vanliga

tillgifvenheten ; och man såg de unga tu ofta tala, leka

och dansa tillsammans *). Troligen hafva derunder på
vanligt sätt namnen fästman och fästmö ofta blifvit

framjollrade, hälften skämt, hälften allvar. Den gryen-

de böjelsen blef af pfaltsgrefvinnan gynnad under lång-

tänkta förhoppningar att derigenora kunna bereda sonen

väg till Sverges konungalron. Äfven Gyllenhjelm **),

Johannes Matthia3 och andra wasahusets anhängare un-

derstödde planen. Den blef ej heller någon heniliohet,

hvarföre det också är anmärkningsvärdt, att förmyndare-

regeringen det oaktadt lät Krislina stanna qvar i pfalts-

grefvinnans vård och i Karl Gustafs sällskap; ja att till

och med denne sednare kallades till hofvet såsom en

af den fjortonäriga drottningen gerna sedd lekkamrat.

Areu ilade fram; barnen växte upp och leken för-

vandlades till allvar. Karl Gustaf och Kristina ingingo

sinsemellan en verkelig förlofning, ehuru ingen nu mera
lan bestämdt säga, vid hvad tid den afslutades. Drott-

ningens första kända kärleksbref till Karl Gustaf är af

den 1 Maj 1643 ***); och flere dylika följde under

loppet af 1644. Alla innehöllo försäkringar om oför-

änderlig trohet och tillgifvenhet, samt om hennes öfver-

tygelse att hos honom finna samma känslor tillbaka.

TJnderskrifterna äro vanligtvis: eder Jiärlighcls trogna

och tjenslvilliga franka ända till döden. En annan

gång orden: ungenannt dock ivohlbekanl -j-). En bland

de hjertligare af dessa skrifvelser är smutsad och i vec-

*) Riksark. Bref Ull Karl Gustaf från furstcliga personer.

Karl Gustaf till pfaltsjirefvinnan Katrina cl. ä Sept. 163S.
**) Riksark. Svcnslia mäns bref. Flere bref från Gyllen-

hjelm till Jolian Kasimir och Katrina frän 1638—1649.
**) Riksark. Bref till Karl Gustaf från farsleliga personer.

t) Onämnd, dock välkänd. ,i
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ken mycket afuött; det synes, att den unge fästmannen

har troget handterat och länge burit densamma på brö-

stet. Det bref, som likväl mest upplyser förhållandet,

är af den 5 Januari 1644 och af följande innehåll:

Hjertälskade frändel — — Jag ser af de komna
brefvcn, alt eders kärlighcl icke vågar ål pennan an-

förlro sina länkar. Vi kunna dock med all frihet

brefvexla med hvarandra, hlolt eders kärlighet skickar

mig nyckeln till en teckenskrift och sedan på densam-

ma författar sina bref, och så väl på utanskriften,

som inuti sätter tecknet CR *) samt förseglaY det med
ett för sådant ändamål enkom gjordt och förändrade

sigill, liksom, jag gör med mitt. Sedan kunna brcfven

sändas till eder syster, pfaltsgrefvinnan Maria. Vi

måslc iakttaga all möjlig försigtighet, ty man har al-

drig varit så mycket emot oss som nu. Men de skola

ingen ting uträtta, så framt eders kärlighet blifvcr så

ståndaktig, som jag hoppas. Man talar här mycket

om kurfursten "*); men hvarken han eller någon an-

nan i vcrlden, han må vara så rik som häldst, skall

vända mitt sinne från eder. Min kärlek är så stark,

att den blott af döden kan öfvervinnas; och om, hvad

Oud förl^ude, eders kärlighet skulle före mig falla ttn-

dan, då skall mitt hjerla vara dödt för alla andra,

men lilla sill minne och sin tillgifvenhet följa eder till

evigheten och der med eder fortlcfva. — Måhända
skola några råda eders kärlighet att nu genast offente-

ligen begära min hand; men jag besvär eder vid allt,

hvad heligt är, att ännu några år hafva tålamod,

till dess eders kärlighet förvärfvat mera erfarenhet i

krig och jag sjelf fått kronan på hufvudet. Jag be-

der eders kärlighet icke låta denna tid falla sig för

lång, utan betänka det gamla ordspråket, att den vän-

tar icke förlänge, som väntar på något godt. Jag

Christina regina.

Fredrik Wiihelm af Brandenburg.
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hoppas med Ouds hjclp, att del är något godt, som vi

båda vänta på *), o. s. v.

Sådana bief från en snart myndig drottning ingåf-

VO Karl Gustaf både glada och tämligen säkra förhopp-

ningar. Han sjelf sökte på hvarjehanda sätt främja sin

lycka och det var vid denna tiden, som han fördröjde

sina yngre systrars giftermål för att i dem hafva kring

drottningens person beständiga förespråkarinnor. I an-

seende till Kristinas löften och tänkesätt var ingen bland

naedtäflarna farlig. Men ett annat oväntadt hinder upp-
stod några veckor före drottningens äntrade till rege-

ringen; ty riksdagspresterne fattade efter mycket tvistan-

de det beslut^ att äktenskap mellan syskonbarn skulle

anses otillåtna och syndiga. Johannes Matthiic gjorde

allvarsamma insagor deremot, men förgäfves. Detta var

visserligen ett binder, dock ingalunda oöfvervinnerligt;

ty många giften mellan syskonbarn hade redan ägt rum,

och det tagna beslutet kunde snart häfvas. Så stod sa-

ken 1644 om hösten, då Kristina tillträdde regeringen.

Men just från denna tidepunkt och till början af

1646 ligger ett skifte, under hvilket man har nästan

inga underrättelser om förhållandet mellan Karl Gustaf

och Kristina. Det var i början af denna tidei^md, som
grefve Magnus kom till hofvet och blef förlofvad med
Maria Eufrosina, och vid dess slut, som Karl Gustaf

ifrån tyska kriget återvände till Stockholm. Dessa två

tilldragelser äro i nämnde hänseende de enda, man un-

der ifrågavarande år har sig bekanta. Otvifvelaktigt

har dock inom ofvannämnde stumma liderymd någon

serdeles märkbar händelse sig tilldragit, ty från början

af 1646, när underrättelserna åter vidtaga, röjes en stor

förändring uti Kristinas uppförande och planer. Den
nittonåriga drottningen hade redan inom sig börjat hvälfva

tvillingtankarna på egen tronafsägelse och på Karl Gu-
stafs utnämnande till efterträdare **]. Detta höll hon

*) S. st Kristina till Karl Gustaf d. S Januari, d. IS Juli,

d. 16 Sept. 1644.
**) Brak. Miscelianew. Fol. 2. Afskrifiia rädsprotokoll för
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dock tills vidare hemligt for alla andra, och i afse-

ende på det lofvade äktenskapet visste hon att nied

allehanda förevändningar undvika hvarje bestäradt ytt-

rande, från eller till. Hennes bref till pfaltsgretven

liknade nu mera ej heller de förra. Tyskan, det för-

troliga barndomsspråket, lemnar rum för den mer främ-

mande fransyskan; kärleken till Karl Gustaf är i afta-

gande; sjelfkärleken i tilltagande; äktenskapslöftena helt

och hållet försvunna. Hon talar ofta om sin aktning,

sin tillgifvcnhet för Karl Gustaf, sin åstundan att vi-

sa sådana sina tänkesätt, men, tillägger hon, ni bör

komma ihåg, att jag är skyldig mig sjelf alltför myc-
ket för att låta någon ting i verlden störa milt lugn *).

Ett annat bref slutas på detta sätt: frukta ej, att för-

klaringarna af edra känslor misshaga mig. Tvärtom
såsom bevis på eder tillgifvenhet äro de mig angenä-

ma, så länge nemligen ni behagar hålla dem inom de

gränsor, som äro föreskrifna af eder franka och vän
Kristina **). Hon kunde ej förmås att gifva något

bestäradt eller gynnande svar, ehuru Karl Gustaf hade
kring hennes person många förtrogna vänner, hvilka

sökte på allt sätt arbeta till hans fördel. Detta parti

var raägtigt nog. Dit hörde hans båda systrar, svågern

grefve Magnus, Per Brahe, Lars Kagg, Lorentz von der

Linde, Wachtmeister, Wasaborg, Johannes Matthiaj,

Gyllenhjehn och Tungel. Bref från flere bland dessa

herrar visa, huru föränderliga utsigterna voro. Man
bad pfaltsgrefven skynda till Stockholm, ena gången

för att begagna drottningens gynnande sinnesstämning,

en annan gång för att skingra hennes uppkommande
misstankar. Ena gången rådde man honom, att djerft

och tilltagset söka truga sig till drottningens hand; ty,

den 26, 27 och 28 Febr. 1G49. — Jemför Chanut Hl
p. .^05.

*) Riksark. Bref till Karl Gustaf från fursteliga "personer;
Kristina till Karl Gustaf d. 13 Okt. 1646.

") S. st. Kristina till Karl Gustaf utan dato, men måhän-
da skrifvet i Januari 1647.
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sade man, mänga qvinnor vilja ej gifva sig sjelfva

ulan tagas. Andra gängen, och vanligtvis, afsljikte raau

alla dylika förhastade åtgerder och bad honom med
tålamod afvakta drottningens beslut *). Huru detta

beslut, en gång fullmognadt, skulle blifva, det förutsågs

redan nu af den skarpsjnte Karl Gustaf, Drollningen,

skrifver han, har återtagit sina förra löften, och un-

derhandlingen med henne blir allt svårare och svårare.

Ack, min bror! Jag fruktar, alt jag såsom en förlorad

menniska måste löpa vcrldcn omkring efter min lyc-

ka **). Så förflöt året 1G46.

Hvad var orsaken till denna första förändring i

Kristinas tänkes;ilt? Under eller närmast omkring året

1645 skall den finnas, ehuru vi ej lyckats densamma
uppleta. Var det Kristinas tidigt utbildade egenkärlek

och sjelfständighetsbegär? Var det aning eller visshet,

att Karl Gustaf icke uppriktigt besvarade hennes

känslor? Var det en ny och häftigare kärlek till

den just nu framträdande grelve Magnus; en kärlek,

som hon måhända sökte qväfva genom att först förlof-

va grefveu med Maria Eufrosina och sedan skicka ho-

nom från hofvet; en kärlek, som likväl var nog stark

att ingifva motvilja för äktenskapet med Karl Gustaf?

Vi vete det ej, och erkänna öppet, alt för oss synas

hvarken dessa eller några andra gissningar tillräckliga

att förklara den vigtiga och besynnerliga tilldragelsen,

att Kristina, blott nitton år gammal, uppfattade på eu

gång de tvenne märkvärdiga tankarna att afstå från sin

ungdomskärlek, att nedlägga kronan, och alt skafla

tronföljden åt sin afskedade fästman. Framtiden torde

en gång upptäcka verkliga orsaken.

*) Riksark. Bref till Karl Gustaf från fursfcliga personer,

samt bref till Karl X frän drottning Maria, drottning
Kristina, m. II., uti hvilka tvä häften finnas en mängd
bref från M: G: De la Gardie, Linde, Joh. Matlhiae, och
från Karl Gustafs systrar.

*') S. st, Karl Gustaf iiil Magnus Gab. De la Gardie d. 22
Juli 1646.
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Början af år 1647 tycktes medföra gynsammare
ulsigter för pfallsgrefven. Genom systern Maria Eu-
Irosina, erhöll han af drottningen inbjudning till hof-

vet samt förhoppning om lyckligare utgång. Han följde

kallelsen och kom till samma sin systers bröllopp med
grefve Magnus. Vid ett enskildt samtal sade då drotp'-

ningen honom midt i ansigtet, all hon för honom icke mer
hyslc något personligt tijckc; så alt, om hon lemnade

sitt bifall till äktenskapet, skedde sådant icke för hen-

nes och pfaltsgrefvens, ulan för ständernas och fäder-

neslandets skull. En gäng vai- äktenskapet beslutadt,

och Kristina uppdrog åt Per Brahe att derom göra en

framställning hos de nu församlade ständerna; men in-

nan delta hann verkställas, ångrade hon sig och åter-

tog uppdraget *). Emedlertid begärde samma ständer,

alt drottningen måtte förmäla sig, på det genom gu-
stavianska arf-linicns fortsättande trontvister och an-

dra dylika vådor kunde undvikas. Ständerna önskade

häldst, alt hon valde en luthersk och inhemsk furste.

Detta pekade tydligt pä Karl Gustaf, fast namnet icke

utsattes. Kristina uppkallade i rådkammaren ett stän-

dernas utskott och allät på föreslående deras begäran

följande svar, nemligen, att hon förbehöll sig rättighe-

ten utvälja lid och tillfälle för sitt blifvande giftermål,

och alt hon, när något sådant komme i fråga, äm-
nade främst hafva ett nådigt öga på pfallsgrefven

Karl Gustaf. Ständerna förklarade sig nöjda och tac-

kade *). I ett utkast till ständernas förenämnda anhål-

lan finnes också den punkten upptagen, alt de begärde,

det drottningen, i händelse hon icke ville gifta sig,

måtte med del första låta till efterträdare utvälja nå-
gon af den kongliga stammens ättlingar, sig och fä-
derneslandet till styrka och stöd. Vi veta ej, om den-

na punkt någon gäng blef framdragen; men märkeligt

är, att utkastet, hvari den förekommer, är försegladt

*) Arckenh. Mem. 1. 164. ih.Anteckn.afP.Chanut.^.lM.
**) Rådsprol. d. 22 Mars 1647.
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med Gyllenhjelms sigill och bär påskriften: äella lem-

nas hans fursteliga nåde hertig Karl att öfverses *)

;

ett tjdeligt bevis, huru nämnde furste hade sitt finger

med i detta vigtiga riksdags-ärende.

En egen omständighet yppade sig på samma
gång. Riksdagspresterna förklarade nemligen, att äk~

lenskap mellan syskonbarn vore stridande, om icke

mot Guds bud, åtminstone mot allmän anständighet.

De mente ock, att af sådana förbindelser sällan födas

några afkomlingar. ]När ständerna sedermera tackade

för Kristinas ofvannämnde löfte att hafva Karl Gustaf i

åtanka, voro presterskapets ord kallare än något af de

andre ståndens. Orsaken till detta deras uppförande

är svår att gissa. Man skulle kunna tjda det såsom

en ingifvelse från högadliga partiet; men presterna vore

till "detta parti i en så fiendtlig ställning, att intet dy-

likt inflytande kan antagas. Sannolikare är, att pre-

sterna leddes af nit för de gamla stadgarna, ett nit,

som kanske än mer uppskrämdes genom Karl Gustafs

reformerta härkomst och genom de synkretisliska stri-

digheter, som just. vid denna riksdag föreföllo mot hans

förtroliga anhängare, biskop Johannes Matthise, och

h vilka väckte mycken oro inom ståndet. Efter 1(547

spordes en stor förändring i åsigter. Förut hade pre-

sterna talat emot ifrågavarande äktenskapsförbindelse.

Efter 1647 blefvo de deremot pfaltsgrefvens mest tillgif-

na och afgjorda anhängare. Månne detta kan stå i nå-

got förhållande till den omständigheten, att före 1647
anfördes ståndet af erkebiskop Paulinus, som var till-

satt af Axol Oxenstjerna; efter riksdagen 1647 deremot

af erkebiskop Lena3us, Karl Gustafs fosterfar, vän och

ifriga anhängare.

Genom Kristinas uppförande och löften under sist-

nämnde riksdag hade emellertid Karl Gustafs förhopp-

ningar om hennes hand blifvit åter igen betydligare ökade.

Rilisark. Kongl. bref. Karl X Gustaf. ISämnde utkast i

hufvudskrift. Jfr. drottning Kristinas arbeten af Gjör-

tccll 2. 62.



37

I Tyskland och mångenslädes i Sverge ansåg man saken

helt och hållet afgjord *). Man stärktes i denna för-

modan genom andra Kristinas ynnestbevis mot pfalts-

grefven. Hon beslöt nemligen gifva honom i förläning

slotten Räfsnäs och Ulfsunda samt städerna Torshälla

och Eskilstuna. Hon skickade Tungel att öfver detta

förslag inhemta Axel Oxenstjernas mening. Svaret var

ej lätt. Likasom alla sednare tiders statsmän ansåg han

det vara för riket ganska vådligt att återinföra några

större förläningar eller furstendömen. A andra sidan

kunde det vara för honom sjelf ganska vådligt att satta

sig emot en fördel, tilläranad åt den furste, hvilken för

närvarande hade så stora utsigter till Sverges konunga-

Iron. I början satt också den gamle en stund helt

tyst. Slutligen utbrast han : jag önskar, att man al-

drig begärt mitt råd i en så svår sak. Ty, som jag

ännu ej vet hennes majestäts mening med pfaltsgref-

ven, så kan jag ej heller derpå grunda något mitt

utlåtande. Ämnar drottningen taga honom till gemål,

så är underhållet ingalunda för stort; men i annan
händelse måste jag helt och hållet afråda en sådan

förläning, såsom vådelig. Dessutom höra hade Eskils-

tuna, Räfsnäs och Ulfsunda till enkedrottningens lif-

geding. Om nu denna återkommer, månne hon då är

nöjd med att taga penningar i stället för dessa sina

bästa lägenheter? o. s. v. Inkastet hjelple ej. Förlä-

ningsbrefvet utfärdades.

Oakladt dessa till skenet för Karl Gustaf lofvande

tilldragelser, fortfor dock i äktenskapsfrågan Kristinas

*) Eiksark. Bref till Karl Gustaf från fursteliga personer.
Frän Fredrik af Hessen Eschwepe den 11 Febr. 1C47.

Frän Elenora Katrina i April 1647. I Riksark. biand
konung Karl X Gustafs cgenhändiga bref förvarades äf-

ven ett betjg, utfänladt af en med. dokt. A. N. Ronethi

af innehall, att Karl Gustaf blifvit i början af 1647 för-

mäld med drottning Kristina. Troligen har författaren

till denna obestjrkia och osannolika uppgift blifvit loc-

kad genom nägon förändrad och utvidgad sägen om Kri-

stinas nyssomtalade löfte åt ständerna.
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obeslulsamhet, eller rättare obenägenhet. Detta insåg

Karl Gustaf sjelf mer än väl. Jag har inlel annat än
motgång alt förvänta, skrifver han, och det bästa, som
kan hända är, alt drotiningen beslutar skicka mig till

hären i Tyskland *).

Men fram på sommaren syntes åter en stråle af

hopp. Karl Gustafs sjster och svåger bådo honom
skynda till Stockholm, Nu, skrifver De la Gardie, nu
är motslåndaren Axel Oxensljerna frånvarande. Nu
eller aldrig bör ers nåde fria, ty jag finner hos drott-

ningen stor benägenhet. Audaces forluna juval **],

Man måste förjaga all fruktan och med raskhet begag-

na tillfället. Det finnes hjertan, soin vilja besegras,

men ej frivilligt gifva sig. Mången försvarar sig tap-

pert, som likväl icke önskar någon ting högre än att

biifva eröfrad. I en så vigtig sak måste man våga
allt, o, s. v. ***). PfaltsgrelVen svarade: Min kära bro-

ders goda förhoppningar borde visserligen ingifva ock-

så mig ett godt mod; men när jag betänker allt, hvad

jag nu under två års tid erfarit, så ser jag för mig
endast olycka och motgång -]-). Emedlertid reste han

till Stockholm. Dels genom Johannes INIatthia;, dels

mundteligen förehades nu flera underhandlingar. Pfalts-

grefven önskade se sina erhållna förhoppningar mera
stadfästade, och ämnade eljest oförlöfvadt resa till

kriget. Kristina ville ej gifva honom hvarken mer
eller mindre hopp än förut; men tillkännagaf, alt hon
ämnade våren 1648 skicka honom som generalissimus

till tyska hären. Karl Gustaf invände, att han kom-
mit med helt andra förhoppningar, nemligcn om hen-

nes egen person. Så framt dessa icke ginge i fullbor-

dan, önskade han genast resa ut till kriget. Kristina

*) S. st. Karl Gustaf till M. G. De la Gardie den 21 Juni
1647.

**) Lyckan står dem djerfvom bi.

**') S. st. M. G. De la Gardie till Karl Gustaf den 2-1 Juli

1647.

t) S. f. t. Karl Gustaf till De la Gardie den 4 Aug. 1647.
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blef slött och svarade; alt han tcke skulle inbilla sig

genom sådana infall kunna truga sin vilja fram. Hon
sökte upprUiiigl hans bästa; vore han dcrmed icke nöjd,

så kunde han sköta sig sjelf. Det blott ville hon säga,

att i händelse han nu mot hennes vilja reste till hä-

ren, kunde han icke erhålla annat än sin förra öf-

versteplats, och i sådan händelse förklarade hon för-

bindelsen dem emellan helt och hållet upphäfvcn. Karl

Gustaf var envis; drottningen likaså, och samtalet sluta-

des derraed, att hon helt tvärt önskade honom Ijcka

på resan, Per Brahe, Jakob De la Gardie och Johan-

nes Matlhiae kunde icke utan möda och med anförande

af Karl Gustafs alböner beveka Krislina till nylt sara-

tal. Pfaltsgrefven underkastade sig nu helt och hållet

hennes vilja och skulle alltså tills vidare qvarstanna i

Sverge.

livad var orsaken till denna andra brytning mel-

lan Kristina och Karl Gustaf? Vanligaste förklaringen

är, alt grefve Magnus både nu och 1645 sökte ingifva

Krislina motvilja för pfaltsgrefvens person och för en

förmälning med honom. Detta säger Krislina uttryck-

ligen sjelf *) ; och Karl Gustaf samt hans närmaste

vänner hyste i detta fall ej fullt förtroende till gref-

ven **). Men å andra sidan bör anmärkas, det bemälte

grefve, alt dömma efter skenet och egna och sin ge-

måls bref, ifrigt arbetade för Karl Gustaf. Han förde

med honom en tät och förtrolig brefvexling, underrät-

tade honom om drottningens yttranden och sinnesstäm-

ning och meddelade i anledning deraf de råd, han an-

såg bäst; allt. delta med ett nit och en uppriktighet,

som verkeligen synas komma från hjertat -f-).
Det fln-

*) Dock vid ett tillfälle, då hon var ytterst uppbragt emot
grefven och ville mot honom uppreta äfven Karl Gustaf.

**) Riksark. Bref till Karl Gustaf. Bref vexlade mellan

pfaltsgrefven, M. G. De la Gardie samt Lorentz von der

Linde.

f ) 5. st. En mängd bref från M. G. De la Gardie till

Karl Gustaf, från denna tid.
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nes ej heller någon rimlig anledning, hvarför De la

Gardie skulle motarbeta Karl Gustaf. De la Gardie

hade nemligen i Mars 1645 blifvit offentligt förlofvad,

och i Mars 1647 förmäld med Karl Gustafs syster.

Ingen ting kunde derföre vara De la Gardie förmånli-

gare än^ alt hans svåger erhölle Kristinas hand och i

följe deraf Sverges krona. När man från denna sida

betraktar saken, blir det i högsta grad osannolikt, att

De la Gardie motarbetat den ifrågavarande äktenskaps-

förbindelsen — Mindre omtaladt, men vida troligare

är, att Karl Gustaf sjelf haft någon del i Kristinas öka-

de köld. Man har nemligen qvar en stor mängd af

hans bref till drottningen. Uti intet enda af dera rö-

jer sig den varmare andan af innerlig och personlig

kärlek. Deremol äro de öfverfyllda af ord, ödmjuka,

studerade, smickrande, konstlade; men kalla. Man fin-

ner stundom flere rättade utkast till ett och samma bref.

När sedan underhandlingen misslyckades, röja pfalts-

grefvens förtroliga skrifvelser en djupare sorg öfver kro-

nan, än öfver kärlekens förlust *). Detta kunde ej

undfalla den skarpsynta Kristina, häldst det bekräftades

af än tydligare bevis. Oaktadt det pågående frieriet

till Sverges regerande drottning var Karl Gustaf nog

obetänksam att inlåta sig i åtskilliga andra kärleksäfven-

tyr. Ett sådant rykte gick om en vacker ladugårdspiga

vid Eskilstuna slott ^'^j; och med en lättsinnig borgare-

flicka från Stockholm, dotter till köpmannen Klas Al-

lerts, fick han en sedermera erkänd son, hvilken föd-

des 1647 eller just vid denna tiden. Det är mer än

sannolikt, att sistnämnde allmänt kända sak också kom-
mit för Kristinas öron och bidragit alt än mer vända

hennes sinne från Karl Gustaf. Det berättas äfven, att

denna furstes korta, undersättsiga och redan nu ganska

") Riksark. Bref från Karl Guxfaf (til drotlnmg Maria,
m. fl. En mängd bref till Kristina, 31. G. De la Gardie,

Johannes MatthijB, Lorentz von der Linde.
") Palmsköld, Acta hislorica Caroli Guslavi, T. 2, pag. 131.
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feta och frodiga kroppsbyggnad väckt motvilja, sa att

hon på spe kallat honom den lille horgmäslarcn.

Hvad än orsaken må hafva varit; säkert är, att

hösten 1647 rådde emellan Karl Gustaf och drottning

Kristina ett ganska obehagligt förhållande. Han sjelf

vistades sällan vid hofvet, utan dels på Eskilstuna, dels

på Stegeborg. Flera bland vännerna drogo sig tillba-

ka och vågade ej mer vidröra en sak, som började an-

taga ett så betänkligt utseende. Då man talto med
drottningen om Karl Gustafs tillgifvenhet för hennes

person, svarade hon: Jag känner pfaltsgrcfvcn bättre

än i alla! För öfrigt vidhöll hon sitt förra tal, nerali-

geu, att hon värderade pfaltsgrcfvcn ganska högt och
ville för honom göra mer, än han kunde begära; men
beklagade med tårar i ögonen, att han icke för henne
hyste förtroende, eller ville erkänna välmeningen af
hennes afsigter *). Dessa afsigter kunna ej hafva varit

andra än att undvika äktenskapsförbindelsen och i dess

ställe låta utnämna pfaltsgrefven till tronföljare. Antin-

gen var Karl Gustaf ännu okunnig om denna plan,

eller ock ansåg han densamma vara låtsad, eller vådlig,

eller o verkställbar; ty hans sinnesstämning vid denna
tiden visar en till ytterlighet drifven förtviflan, orsakad

af gäckade förhoppningar, sårad stolthet och tillhaka-

stött ärelystnad. I bref till skötesvännen Lorentz von
der Linde klagar han sig vara den eländigaste menni-
ska på jorden, omgifven af gropar och försåt. Ena
gängen ville han med djerfhet och åberopande af Kri-

stinas förra löften truga sig till hennes hand; en annan
gång ville han af sina motståndare utkräfva hämnd och
sedan lemna det olyckliga Sverge och genom en lång

frånvaro visa sitt missnöje. Vanligaste planen var, att

till penningar förvandla alla tillgångar och sedan fa-
ra ut i främmande land och der med fördöljande af
sin fursleliga börd samt under antaget adcligt namn

*) S. st. M. G. De la Gardie»till Karl Gustaf d. 26 Sept.
1647.
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söka sin lycka i kriget. Lorentz von der Linde sva-

rade: jag ser, alt eders furslcliga näde är ännu så-

som förul en otålig sjelfplågare, med allehanda oroliga

föreställningar och förtviflade beslut. Men jag kan

intet bättre råd gifva, än att man hafvcr tålamod och

i Jesu namn befaller Qudi alltsammans, både med och

mot. Går det väl, så är det väl; och ingen skall der-

öfver fröjda sig mer än jag, eders fursleliga nådes al-

drairognaste Ijenare. Ja!

Då skall jag städse vara glad;

Och prisa Gud i allan stad.

Kyric Eleeson/

Men om också edert hopp slår helt och hållet

felt, så hjelper det icke att krypa ur skinnet. Det

blifver ändå bäst att, enligt milt, grefce Magni och

andra vänners råd, visa tålamod och undergifvenhet

för drottningen. På henne hänger dock all lagen och

profeterna. Förblifver hon eder välvillig, så lärer hon
ock begåfva eder, om icke med sin hand och sin kro-

na, dock med rika konungsliga förläningar, så att i

kunnen lefva furslcligt i fäderneslandet, der i aren

känd, älskad, ärad och med konungahuset beslägtad.

Huru mången furslelig person skulle icke önska sig

en sådan lycka? Men om i förakten dessa råd och

fatten åtskilliga förtviflade och förhastade beslut, då

fruktar jag, alt i sjelf störten eder i de omtalade gro-

parna, den ena, efter den andra. Genom att visa ond-

ska och missnöje och resa ut till främmande land,

dermed lären i, nådige herre, ingen ting vinna; än
mindre genom enskild och våldsam hämnd; aldraminst

genom del förhastade och förtviflade förslaget att söka

truga eder till drottningens hand. Deri förmår ej

hela riket alt tvinga henne, och genom en sådan för-

helsning skolen i endast skaffa eder en onådig drott-

ning och gifva henne och edra motståndare vapen i

händerna till edert fall, och då skall min nådige herre

först i sjelfva verket få godl skäl att kalla sig den

ueländigasle mcnniska på jorden.)) Jag beder eder för
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Guds sTiull Jiafva Jdokhet och kraft nog att öfvervinna

slika förlviftade tankar, som äro fånens ingifvclser till

eder egen olycka. — / viljcn skaffa eder 'penningar och

dermed resa ut i kriget; men den summan lärer icke

länge räcka för ett lefnadssätt efter eders fursleliga

nådes stånd. När då penningarna äro slut, och in-

gen vill skaffa eder andra i stället, och i sjelf, såsom

varande i onåd hos eder drottning, icke emotlages vid

något främmande hof, då har min nådige herre kom-

mit i den rätta uolycksgropcm) och får erfara, hvad

en verkelig förtviflan vill säga. — Eders fursteliga

nåde talar om alt dölja sin härkomst och utvandra i

verlden såsom en simpel adelsman. Men sådant går

ej så lätt. Jag känner edert fursleliga blod; det är

allt för stolt alt länge kunna vandra under en simpel

adelsmans kappa. Min nådige herre har allt för län-

ge varit prins och har elt allt för stolt sinne, för att

kunna som en faltig man lefva, lida och krypa till en

annans fötter. Nej, nej, nådige herre! Det går ej an

att begå en så förtviflad galenskap. Tålamod och un-

dergifvenhet är det bäsla, det enda råd; och den, som
tillstyrker annat, han må väl vara klokare och för-

nämare än jag, så, lagc mig fånen, om han icke rå-

der såsom min nådige herres ovän, och det säger jag

tryggt, ehvem han ock vara må, hög eller låg, o. s. v.

Karl Gustaf upptog med välbehag vännens ord *),

och rättade sig derefter. För öfrigt blef hans tålamod

ej länge pröfvadt, ty Kristina gjorde vid samma tid ett

nytt uppslag i saken, hvarora vi i nästa kapitel skola

förtälja.

;) S. st. Lorentz von der Linde till Karl Gustaf d. 1 och
22 Oct., 6 och 26 Nov. 1647, samt ett odateradt dito.
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TIONDE KAPITLET.

KARL GUSTAFS ANDRA UTRESA T[LL
TYSKA KRIGET.

Karl Gustafs frieri till drottning Kristina var nu
mera tämligen hopplöst. Det fortsattes dock, men är

från denna tiden så nära sanimanveckladt med åtskil-

liga statshandlingar, att det endast i sammanhang med
dem kan framställas.

En sådan, och det nya uppslag, hvarora vi nyss

talat, var Kristinas beslut alt sända Karl Gustaf såsom
generalissimus till tyska hären. Frampå hösten 1647
kallade hon fursten till Stockholm. Jag ber om ursäkty

skref hon, om jag faller eder oläglig med denna min
anhållan. Jag skulle också vara ledsen öfver att af-

bryla edra landtliga nöjen, om jag ej trodde, alt ni

njutit deraf tillräckligt, och att ombyte i lefnadssält

medförde nytta. Var dock i alla händelser öfvcrtygad,

att jag för eder skall göra allt, hvad som kan görasy

sans prejudice äe la personne de

Christine *).

Karl Gustaf reste till Stockholm, och annandag jul

började underhandlingen mellan honom och drottnin-

gen. Denna sednares förslag var, att pfaltsgrefven

skulle som generalissimus resa till Tyskland, hvareraot

hon lofvade att i allt främja hans bästa och aldrig taga

någon annan till gemål. Men Axel Oxenstjerna och

Jakob De la Gardie ville alldeles icke åt den unga

fursten anförtro Sverges hela krigsmagt, så framt ej

Kristina tillika lofvade med honom förmäla sig. pe
voro envisa. Gamla rikskansleren framställde å ena

sidan uppriktigt för Karl Gustaf sjelf sin mening och

och sina betänkligheter; å andra sidan gick han upp
till drottningen och sökte visa allt det för henne våd-

liga i hela förslaget, men fåfängt. För att öfvervinna

*) Utan alt nedsätta värdigheten af Kristinas person.
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motståndet begagnade Kristina slutligen följande konst-

grepp. Hon försäkrade nämnde herrar, del hon en

gång för alla beslutat sig till del ifrågavarande äk-

tenskapets fullbordande; men att hon förut ville genom
generalissimi-tjensten dertill göra pfallsgrefvcn mera
värdig. Efter denna förklaring gåfvo de sitt bifall.

För yttermera säkerhet tillkallades dock en mindre

och förtroligare rådsförsamling, bestående af Per Bra-

he, Jakob De la Gardie, Gjllenhjelm, Axel Oxen-
stjerna samt Ake Natt och Dag. Kristina begärde des-

sas mening om pfallsgrefvens antagande till generalis-

simus öfver hären. De frågade tillbaka, om drottnin^

gen ämnade gifta sig med pfaltsgrefven? Kristina sva-

rade: om jag gifter mig, tager jag ingen annan än
honom. Rådsberrarna genmälte: detta är ej nog. Vi

kunna ej tillstyrka att lemna krigsmagien i pfallsgref-

vens händer, så framt han icke förut hlifver fullkom-

ligen försäkrad om eders majestäts hand. Sålunda

bragt i trängsel, gaf ändteligen Kristina det uttryckliga

löftet, att taga pfaltsgrefven Earl Gustaf till gemål;

och nu lemnade rådsberrarna också det begärda bifal-

let *), hvarefter alla nödiga förberedelser gjordes.

Inemot midsommar samma år och litet förr än ut-

resan skulle anträdas, begärde Karl Gustaf ett samtal

med drottningen angående ofvannämnde förhållanden.

Kristina emottog honom i närvaro af grefve Magnus
och Johannes iMatthiae, och öppnade sjelf samtalet. Jag
har, sade hon, velat lillkännagifva eder min afsigt i

dessa tvenne personers och vittnens närvaro, på del

ni må veta, att hvad jag säger icke är något fagert

snack utan fullkomligt allvar. Mitt beslut är följan-

de. I afseende på giftermålet vill jag hvarken gifva

eller betaga eder något hopp, vidhåller dock milt

löfte, att, om jag träder i äktenskap, icke taga någon
annan än eder. Ytterligare lofvar jag, all, i händelse

') Brah. Misccllanca T. 2. nådsprot. för den 26—29
Febr. 1649.
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förmälningen nlehlifver, shall jag i dess ställe låta ut-

nämna eder till min efterträdare. Högre kan jag in-

galunda gå. Ar eders härlighet dermed icke nöjd, så

kan jag omöjligen hjtlpa saken. Vid dessa bestämda

och kauske oväntade förslag kunde Karl Gustaf i bör-

jan icke komma sig före med något svar. Efter nägon

tystnad fortfor drottningen att tämligen omständligt för-

klara, det hon vidtoge alla dessa åtgerdcr, hvarken

för sin eller Karl Gustafs person, utan för fädernes-

landets bästa och säkerhet. Karl Gustaf tackade, men
förklarade, att hans afsigl varit uteslutande fästad vid

drottningens person och vid föreningen med henne.

Misslyckades detta, ville han ock låta allt det andra

fara. Kristina bannade honom för oförslånd och en-

vishet, bad honom vara öfvertygad om hennes upprik-

tiga välmening och lofvade omigen, att på nästa

riksdag föreslå honom till efterträdare. Karl Gustaf

bedyrade ånyo, alt hela hans åstundan ginge ut

på giftermålet; i jcmförelse dermed aktade han allt

annat som ett intet. Förlorade han hoppet om hennes

person, så ville han aldrig mer se Sverge, utan skulle

nöja sig med ett stycke bröd hvar som häldst. Kri-

stina svarade: detta är en envishet och ett oförstånd,

som gör eder ovärdig min nåd; och när eders härlig-

het en gång kommer i nöd och brist, skall han nog-

samt ångra en sådan halsstarrighet. Vår herre har

icke skapat eder att som enskild sitta och sköta hus-

hållet på eder faders gods. Jag känner edert lynne,

och att det icke gifver sig tillfreds med sådana små^
saher: och hvad ni nu talat i den andan, är endast

löst prat och ett stycke ur en roman. Karl Gustaf

bedyrade omigen och pa det heligaste, att det vore

hans fulla allvar: han hade sett, huru hans enträgen-

het ådragit honom drottningens ovilja och skulle kan-

ske en gång ådraga honom hennes fullkomliga onåd.

För att undvika en sådan olycka, tillade han: har jag

ofta bcdt Gud vända mitt sinne och hjerta från dessa

tankar; men jag har icke varit mäglig drifva dem ur
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bröstet. Tvärtom har min Tiärleh och åslunäan till

eders majestäts 'person dagligen ökats, så att jag icke

varit mig sjclf mäglig, utan genom yppandet af såda-

na känslor ådragit mig ovilja. Kristina svarade: till

erkänsla för denna eder tillgifvenhet lofvar jag, alt,

i händelse ständerna ej kunna förmås erkänna eder

som efterträdare, skall jag taga eder till äkta och det

med det första, så snart några nuvarande hinder blif-

vit undanröjda. Karl Gustai' talade åter om sin åslun-

dan till hennes person ensam, och åberopade det i

harndomen gifna äktenskapslöftet. Kristina svarade:

det löftet gaf jag i ungdoms oförstånd, och då jag
icke ägde magt skänka bort en bondegård, än mindre
mig sjclf; hvarföre jag också förklarar dessa gamla
förbindelser alldeles ogilltiga. Karl Gustaf upprepade
omigen sin tillgifvenhet för hennes person; bad Gud
bevara sig från allt beroende af de svenska herrarna,

med hvilka han aldrig kunde komma till rätta utan
att söla sina händer i deras blod.

Efter raycket fram- och återtalande stannade hvar

och en vid sin mening; Kristina vid det beslut, hon
redau i början yttrat; Karl Gustaf vid den enträgna

begäran, att i händelse äktenskapet icke beviljades, få

för alllid qvarstanna i Tyskland. Sluteligen ålade Kri-

stina pfaltsgrefven att för alla och i synnerhet för råds-

herrarne, men aldramest för Axel Oxenstjerna och Ja-

kob De la Gardie tala och ställa sig så, som vore gif-

termålet mellan honörn och drottningen en i allo af-

gjord sak. För att än mer utbreda tron derpå vid-

rörde hon i ett bref till Karl Gustaf Wrangel sitt ifrå-

gavarande äktenskap med pfaltsgrefven; detta likväl i

så försigtigt valda ordalag, att hon deraf icke kunde i

framtiden anses bunden *].

TXågrk veckor härefter afseglade Karl Gustaf som
geueralissimus till Tyskland. Hans deltagande i tretti-

åra kriget samt i exsekutions-traktaten i ]Ni.irnberg haf-

*) Brah. Miscellanca T. 2. Rådsprol. d. 27 Febr. 1649.
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lät han slå en skådepenning. Ena sidan visade pfalts-

grefvens bild; den andra ett brusande haf och på dess

böljor en vapenprjdd båt, utan stjre och segel, docic

bestrålad af ett sken från höjden. Ofverskriflen lydde:

in Jehova sors mea; ipse faciel **).

ELFTE KAPITLET.

KARL GUSTAF UTNÄMNES TILL DROTTNING
KRISTINAS BLIFVANDE.1 EFTERTRÄDARE.

Kristinas ihärdiga beslut att utnämna Karl Gustaf

till efterträdare är en omständighet, hvars orsaker ännu

ej kunnat nöjaktigt angifvas. Första tanken på något

sådant har hon, efter egen uppgift, fattat i början af

1646 ***). Nästa spår förekommer i Mars 1647, när

pfaltsgrefvens vänner uti förut nämnde ständernas skrif-

velse -j-) till drottningen framkastade någon ting deråt.

I samspråket med Karl Gustaf, före dennes afresa

1648, uttalade ändteligen Kristina sjelf nämnde förslag.

Ryktet derom utbredde sig och väckte förvåning, miss-

ti-o och motsägelse, och det hos alla partier. Ännu
fanns nemligen ingen enda, som kände eller anade, att

Kristina ville till Karl Gustafs fördel sjelf nedlägga kro-

nan och det så snart. Hennes närvarande förslag att

icke taga fursten till gemål, utan att deremot ställa ho-

nom, den unga, tilltagsna och ärelystna mannen, som
tronföljare vid sidan, syntes derföre alla som ett för

både farligt och' olycksbådande försök. Rådsherrarne,

af anförda, dels fosterländska, dels ståndsegennyttiga

*) 8:de delen, sidorna 4S och 80. ^
**) Jag har milt öde Gud befallt;

Han skall utföra allt.

'**) Brah. Miscellanea T. 2. Rådsprot.' d. 26 Febr. 1649.

Jfr. Pufend. de Rebus Suelicis. p. 953.

t) Se sid. 35.
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orsaker, afstjrkte förslaget såsom vådligt, både för Kri-

stina, Karl Gustaf och fäderneslandet; så fraiiit netn-

ligen fursten ej derjemnte försäkrades om Krislinas band.

Samma språk fördes ock af så väl Karl Gustafs, som
af Kristinas enskilda anbängare. I bref till unga pfalts-

grefven säger Johannes Mattbise: hennes majeslät vill

näsla riksdag föreslå eders fursteliga nåds till tron-

följare, dock utan något visst beslut om äktenskapet.

Jag har i underdånighet visat alla olägenheter af ett

sådant steg, men förgäfves; hon står orubbligt fast

vid sitt beslut *). Bengt Skjtte, pfaltsgrefvarnas verk-

sammaste vän och bandtlangare, yttrade, och det just

till sistnämnde herrar, att Kristinas nåd för Karl Gu-

staf vore ganska underlig och långt öfver hvad man
kunde vänta **). Karl Gustafs trogna vänner och an-
hängare, Lars Kagg och Lennart Torstensson, röstade i

rådet bestämdt mot den utan äktenskap föreslagna tron-

följden ***). Kristinas mor, Maria Eleonora, sökte på
allt sätt främja äktenskapet; men förr än detta gått i

verkställighet, ville hon ingalunda bifalla Karl Gustafs

utväljande till efterträdare, och Kristina kunde ej öfve r-

tala henne på annat sätt än medelst det svepskäl, att

giftermålsförbindelsen skulle sålunda lättare kunna full-

bordas -[-). Afven den kloke Johan Kasimir afrådde so-

nen från att mottaga anbudet om tronföljd, så framt ej

dermed förenades ett bestämdt löfte om drottningens

hand, ty, skrifver han, utan detta villkor skulle din

ställning som tronföljare blifva förenad med många

') Rilisark Virorum lllustrium Literoe. Joh. Matth. till

Karl Gustaf d. 17 Nov. 1648.
•*) Riksark. Svenske mäns bref. B. Skytte till Johan Kasi-

mir den 10 Mars 1649. Jemnför Scand. Samf. Handl.
IX. 200.

") Brah. Miscellanea. T. 2. Rådsprot. d, 26 och 27 Febr.
1649.

t) Riksark. Konung Karl X:s egenhändiga bref — Spejare-
breT Trän Slockbolra till Job. Kasimir i Febr. 1649.

Fryxells Ber. XI. 3
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obehag och faror, och likväl kan hända i framtiden

af ingen nylla *). Karl Gustaf sjelf hyste samma åsigt

och trodde till och med Krislinas förslag vara helt och

hållet overkställbart; h vårföre, och om ej giftermålet

beviljades, han önskade för alltid lemna Sverge och

dess tjenst. Så blef denna Kristinas plan i början be-

dömd till och med af pfaltsgrefvarna sjelfva och of de-

ras vänner.

Emellertid ville detta parti ej förr än i yttersta

nödfall släppa den en gång gifna tråden. Karl Gustaf,

som ännu vistades i Niirnberg, kunde ej sjelf leda ver-

ket; sådant skedde i dess ställe af fadern. Genom
Maria Eleonora och andra anhängare vid hofvet, sökte

denne öfvervinna Krislinas äktenskapsicda ; tillika lofva-

de han, att genom vänner och väns vänner vid den

blifvande riksdagen ställa så till, att ständerna skulle

på allt sätt söka förmå Kristina till den ifrågavaran-

de förmälningen **).

Riksdagen sammanträdde i början af 1649. Hos
alla fyra stånden röjdes en allmän och liflig önskan,

att giftermålet mellan Kristina och Karl Gustaf måtte

gå i verkställighet. Den 22 Februari uppkom till drott-

ningen ett ständernas utskott, hvilket framförde ofvan-

nämnde deras anhållan. Kristina svarade, alt den en-

Irägenhet, hvarmed folket yrkade giftermålet, tvang

henne att redan nu framställa de tankar, hon eljest

ämnat för sig behålla ända till kröningen. För att

uppfylla ständernas önskan om tronföljdens betryg-

gande, ämnade hon nemligen föreslå pfaltsgrefven Karl
Gustaf till tronföljare. Tillika förklarade hon, och det

ganska bestämdt, att hon alldeles icke skulle gifta sig,

förrän pfaltsgrefven blifvit antagen till hennes efter-

trädare '***),

*) Riksark. Bref till Karl X från fnrsfeliga personer. Joh.

Kasimir till Karl Gustaf d. 17 Dec. 46i8.
**) Riksark. Bref till kon. Karl X från drottn. Maria, m. m.

Jolinn Kasimir till Karl Gustaf d. 17 Dcc. 1648.
"**) Riddarhusarkivet. Äcta vid riksdagen 1649.
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Nu var det vigliga ordet offentligen uttaladt. Kri-

stina ålade visserligen utskottet alt tills vidare hålla

saken hemlig, men den blef snart allmänt bekant. Re-
dan dagen derpå föredrogs den inom slåndsutskolten.

Adeln och borgerskapet ogillade förslaget och inom det

sistnämnde föreställde borgmästaren Nils Nilsson, huru
slora vådor för fäderneslandet deraf kunde föranledas.

Presterna voro deremot benägna för att bifalla ; men
Kristina albröt utskottens öfverläggningar genom tillsä-

gelse, att hon, innan någon ting vidare företoges *],

ville inhemta riksrådets tankar.

Samma dag, det var den 23 Febr. 1649, hopkal-

lade Kristina alla i staden varande rådsherrar; Axel

Oxenstjerna och Lennart Torstensson voro dock af

sjukdom hindrade. Kristina framställde nu sitt förslag

sålunda. Ständerna hade enträget yrkat hennes gifter-

mål med Karl Gustaf för att dymedelst trygga statens

framtid. Men för alt, ehuru på annat sätt, vinna

samma mål ämnade Kristina hos ständerna förestå

Karl Oustaf till efterträdare, hvarföre hon nu ville

derom förut inhemta rådets mening. Jakob De la

Gardie svarade, att en så viglig sak fordrade lång be-

tänketid. Kristina medgaf sakens vigt. men fordrade,

all den genast skulle företagas till öfverläggning, hvar-

på hon aflägsnade sig. Rådels beslut blef helt och
hållet afstyrkande. Kristina, missnöjd, befallle dem in-

hemta Axel Oxenstiernas och Lennart Torslenssons me-
ning och sedan ånyo öfoervuga ärendet **). Så sked-

de, men rådet fann intet skäl att afvika från sitt beslut,

hvilket också delades af Oxenstjerna och Torstensson.

Den 26 Febr. sammankallade Kristina rådet om
igen och om samma ämne. Jakob De la Gardie fram-

ställde nu de hufvudsakliga skäl, hvarföre rådet afsfyrkte

förslaget, nemligen: l:o Redan i fjol kunde rådet ej

bifalla del farliga försöket alt lemna hären i pfalls

-

*) S. st.

**) Brali. Miscellanea. Fol. 2. p. 82. Rådsprot. d. 25 Febr
1649.
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heslämdl löfte om förmälning. Detta drottningens löfte

hundc fem riksråd, på en gång närvarande, bevittna.

Om nu en så högtidlig försäkran ålertages, och man

i dess ställe lofvar pfallsgrefven en möjligtvis ganska

oflägsen och osäker tronföljd, så kan han deraf drif-

ras till åtskilliga förlviflade beslut; ty 2:o eders maje-

Srläl är yngre och bör efter naturens ordning honom

öfverlefva; således skulle han måhända aldrig få kro-

nan på hufvudet. 3;o Då eders majestät icke vill nu

i ungdomen taga honom till gemål, så lär det ej hel-

ler framdeles ske. Men så länge eders majestät är

ogift, torde han hafva betänkligheter vid att förmäla

sig med någon annan; och sålunda kunde han få till-

hringa hela sin ungdom och mannaålder i ensamhet

och ulan deltagande i riksärcnderna. A.o Om nu ers

majestät ändrar sinne, lager en annan gemål och får

med honom barn - hvad blir då af pfallsgrefven och

den tronföljd, man nu vill tillerkänna honom? och

hvru skall han sådant upptaga? Eller S:o om eders

majestät och han, hvar på sin sida med andra

förmälas och bekomma barn, då få vi här i landet

(vå kullar tronarfvingar, af hvilka endera måste stö-

tas undan, hvilkcl ej lär aflöpa utan oro, blodsutgju-

telse och landsförderf. G:o Om eders majestät och

följaktcligen äfven pfallsgrefven förblifver ogift och

denne sednare dör ulan barn, så har man ju förfelat

det åsyftade målet. Eller, 7:o om pfallsgrefven icke

får barn, torde han framdeles, liksom eders majestät

nu gör, vilja påtruga oss sin bror eller några sina

slägtingar som arfhcrrar, hvilka då till rikets helun-

(fande måste förses med furslendömen eller underhåll.

'i\:o Drollningen är blott 25 år gammal, således finnes

ingen skälig eller brådskande anledning, som tvingar

Ull ett så vådligt beslut. 9;o Sist får man ej heller

förliga en annan fara, nemligen möjligheten af miss-

försiånd och tvist emellan pfallsgrefven och drollnin-

gen sjelf. Så var förhållandel mellan gamle kong
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Gösta och hans son EriJc, sedan denne sednare hlifcil

utnämnd Ull arfkonung; så ock mellan Erik och Jo-

han, mellan Johan och Karl, mellan Sigismund och

Karl; till och med mellan Gustaf Adolf och Karl
Filip spordes början till något dylikt. Detta är ell

ämne, för ömtåligt all kunna omständligen utvecklas;

men också för vigtigt all kunna af oss, riksens råd,

med stillatigande förbigås; ty det är vårt och fäder-

neslandets skinn som vid konungahusets arfslrälor får
titta emellan. — Vi unna pfallsgrefven allt godt, ser-

deles, alt han må vinna eders majestäts person och få
med honom lifs- och tronarfvingar, och vilja vi då

för honom och dem våga lif och blod. Vi bekänne

ytterligare, all, om eders majestät nu skulle utan arf-

vingar falla undan, så finnes ingen, som icke inom
sig ämnar kronan åt pfallsgrefven Karl Gustaf. Men
alt nu i förväg, på det föreslagna vådeliga sättet ut-

nämna honom till tronföljare; del kiinna vi, rikets ed-

svurna råd, omöjligen iillsfyrka.

Droltningeu sökte vederlägga De la Gardie. Fleii-

nes förnämsta skäl voro, att tronföljden borde bestäm-

mas för alt förekomma alla partier, tvister och oro-

ligheter, i händelse hon ulan arfvingar skulle ajlida.

Om hon och pfallsgrefven hvar å sin sida förmäldes

och finge afkomlingar, så förbehölle hon visserligen ät

sina barn företrädesrätten till kronan: dock kunde hon
aldrig tro, att en sådan händelse skulle komma i frå-
ga. Men om äfven något dylikt inträffade, så vore

det bättre att två trätte om kronan än ijugo, eller

kanske hundrade, hvilket skuUe biifca händelsen, om
riksdrotsens och rikskanslerens planer ginge i fullbor^

dan; ty, sade hoo, jag vet ganska väl, att rådsher-

rarna vilja afskaffa arfsrälten och återinföra valfri-

heten. Det är bäst, att i aren uppriktiga och sägm.
rent ut, att i icke viljen hafva några arfkonungav
mer, utan i dess ställe införa en aristokratisk republik.

De la Gardie svarade; eders majestät må ickt

förlänka oss, om vi uttala, hvad som ligger oss på
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hjcrlal. Vi anse nemligen ganska belänkligl, att göra
oss Ull trålar; och vore det ej för eders majestals per-

son, så skulle vi aldrig tänka på pfallsgrefven såsom
arfkonung.

Kristina. Hafven i då varit arfträlar under de

förra lider, då riket hade arffurstar?

De ia Gardie (undvikande). Gamle kong Gösta

hade om Svcrge mångfaldiga förljensler. Han frälste

våra själar från del påfviska mörker, och vårt fäder-

nesland från danskens ok, samt från invärtes oro;

likväl öfvcrlades i fyra hela år, innan inan tillerkän-

de honom arfsrätt till riket.

Krislina. Jag söker rikets bästa, men här finnas

många, som lycka om sådana konungaval, som de

polska.

De la Gardie. Eders majestät misstänker oss

utan orsak; och riksdrolsen och rikskan sleren, \hvilka

här hlifvit ogillande nämnda, äro dock redliga foster-

landsvänner. Hiarkcn de eller någon annan hafva
länkt på att införa republiken. Om vi önskat något

dylikt, så hade vi lätt kunnat verkställa det, när sa-

lig konungen var död och eders majestät blott ett sex-

årigt, värnlöst barn. Men under de tolf omyndighets-

åren hafva vi med yttersta flit sökt afskära hvarje

anspråk på eders majestäts så väl hand, som krona,

på så väl giftermål, som arfsrätt; på det eders maje-

stät, kommen till myndiga år, måtte i båda fallen äga

full frihet följa sin egen vilja.

Kristina. Detta var af eder mägta väl gjordt;

men såsom en enskild person vill beställa om sitt hus,

likaså är det för mig vigtigt att veta, hvem som blir

min efterträdare.

De la Gardie. Allemådigsla drottning! Att byta

om herrar är ej heller för oss någon barnlek.

Kristina, Sådant ombyte måste dock ofta ske, ty

ingen regent kan lefva till evig tid: och då är också

arfrike bättre än valrike. Jag vet, det man yttratj

att den, som är under ett ärftligt konungadöme, den
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är också under träldom: men jag säger eder, all del

kan vara lika slor träldom under många, som un-

der en.

Erik Rjniiig med flere bedyrade, alt sådana om-

dömen öfvcr arfsrädcn aldrig fallit dem i länkarna.

Krislina. Jag säger eder, alt i elt arfrikc kan

vara lika slor frihet som i cll valrike; och alt Ijena

sin konung är icke någon träldom; men torde hända,

alt mången skulle gerna vilja hafva två konungar,

liksom under nu varande oroligheler i England och

Frankrike.

De la Gardie. Man hyser i Frankrike inga onda

tankar mol konungen; men kardinal Mazarin har öf-

vat stort tyranni mol ständerna, utsugit deras egen-

dom, undansnillat rikets inkomster och sålunda riktal

sig sjelf. Delta missbruk är det, som parlamenlet ve-

lat afskaffa. I England dcremot, har en laglig dom-

stol erkänt, att, om konungen följt goda råd, hade han
aldrig kommit i så slor olycka.

Kristina. Det torde nog inträffa, att ni skaffar

er en herre, som blir eder konung, väl icke till nam-
net, men så mycket mera till gagnet; så alt i samt och

synnerligen i stället för en konungs undersåtare blif-

ver drängedrängar. Bclänken eder! Hvad i talen om
eder kärlek till pfallsgrefven, om edert beslut, all fram-
deles laga honom till konung; allt sådant är blott torna

ord. Om, innan detta förslag blifvcr anlaget, min
person folie undan, sä släppte ni aldrig pfallsgrefven

fram till tronen; derpå vill jag våga mina båda öron.

De la Gardie. Pfallsgrefven är illa belåten med
tronföljden, så framl han ej får eders majestäts hand.

Om den ej beviljas, så lärer han aldrig gifta sig.

Kristina. Ingen fara! hans kärlek brinner ej ute-

slutande för en enda; och kronan är en så vacker

flicka, att han af dess ägande nog blifver tröstad.

Dessutom, för en så liten furste, är del väl mycket

begärdl, all få en drottning till gemål. Det är honom
ära nog, all sådant någon gång varit i fråga.
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Så fortgick tvisten ännu en stund, men utan att

leda till något afgörande beslut, och Krislina stämde

rådet tillbaka till följande dagen, då de borde hafva

om igen öfverlaggt saken sins emellan och med riks-

kanslern.

Dagen derpå möttes efter aftal drottningen och

rådsherrarna. Desse sednare jemnte den å nyo tillspor-

da rikskanslern vidhöllo förra beslutet. För att der-

emot så litet som möjligt stöfa dem för hufvudet af-

stod Kristina från sin första plan, nemligen att skaffa

Karl Gustaf arfsrälten, och begärde nu åt honom en-

dast den personliga tronföljden ; men häri var hon

också oböjligt envis.

Efter åtskilligt tvistande befallte hon rådet skrida

till omröstning, huruvida man för närvarande hörde

till slävderna hemställa frågan om denna Karl Gustafs

tronföljd. Bengt Skjtte röstade bifallande och i det

närmaste enligt drottningens önskan. Han var om den-

na mening den enda. Pfaltsarnas vän, gamle Gyllen-

hjelm, yttrade, all emedan drottningen redan för ut-

skottet omtall saken, hvarigenom den btifvit allmänt

lekanl, så kunde den ej mer nedläggas; likväl borde

den föredragas för ständerna till betänkande, men icke

till afgörande denna gången. Med honom instämde

några bland de yngre rådsherrarna. Alla de andra,

utgörande flertalet, yrkade uppskof, till dess rådet fått

saken ytterligare öfverväga. Bland dessa afrådande vo-

ro sådana mäu^ som öfverslåthållaren Knut Posse, ami-

ralen Erik Ryning, rikmarskalken Ake Natt och Dag,

fältmarskalkarna Lars Kagg, Gustaf Horn och Lennart

Torstensson, samt slutligen rådspartiets båda hufvud-

män, Jakob De la Gardie och Axel Oxenstjerna. Kri-

stina förklarade sin ledsnad öfver att finna sådant mot-
stånd. Men, sade hon, emedan i så envist yrken min
förmälning, nödgas jag yppa, hvad jag hittills och åf-
ren hädanefter ämnat till någon tid behålla för mig

sjelf. Jag har nemligen en oöfvervinnelig afsky för

w äktenskap, delta ok, som ej kan afkastas; och jag har
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ett för högt sinne all kunna böja mig under en hust-

rus pligter. Det vore visserligen vackert och ädelt,

att för fäderneslandets skull underkasta sig äktenska-

pet, och jag har ofta bedt Gud vända mitt sinne dcråt,

men förgäfves. Det är således och blifver fåfängt att

söka dertill beveka mig; häldst rikets åsyftade säkerhet

kan vinnas på det andra, af mig nu föreslagna sät-

tet. Hon började im omigen söka öfverlyga, men slu-

tade med alt söka öfvertala, uästan bedja. Delta gjor-

de veikan. De Id Gardie svarade: Eders majestät

säger sig i tre år hafva tänkt på delta ärende. Det

hade varit väl, om rikets råd fått derom i förväg en

eller annan månad öfverlägga. Nu har eders maje-

stät dragit saken först för ständernas utskott och se-

dermera till oss, hvilkas rådplägning sålunda kommer
efteråt och alldeles försent. I egenskap af rikets råd
måste jag afstyrka såsom vådliga alla vidare ätgerder

t saken. Men, emedan det är eders majestäts oförän-
derliga vilja och ärendet dessutom redan påbörjadt

och allmänt bekant, så må det hafva sin fortgång.

Jag kan det icke tillstyrka, men vill det ej heller längre

hindra. Det kan både lyckas och misslyckas: jag stäl-

ler utgången i Guds hand.

Häruti instämde alla de öfriga rådsherrarca. Kri-

stina tackade för medgifvandet och utsatte följande da-

gen till sammanträde mellan sig, rådet och ständernas

ulskolt. Sluleligen sade De la Gardie: Jag anhåller,

att allt, som vid denna rådplägning blifvit sagdt, måtte

i protokollet upptagas, så att riksens råd må vara
urskuldadt, om i framtiden .någon fara eller olycka

häraf kan följa; och på det eftcrverlden må se, att

vi jemnlikt vår pligt oförfäradt och uppriktigt till-

styrkt det, som vi vetat vara hennes majestät och fä-
derneslandet nyltignst *),

') Brah. Miscellanca. T. 2. Rådsprot. d. 56 och 27 Febr.
1649. Jfr. Puf. de Reb. Geslis. Sueticis lib. XXI. .§§.

103

—

\i'i. — Det är märkvärdigt alt ofvanstäcniie hög^t

vigliga rädsprotokoil saknas i riksarkivet. Men Amaw.
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Dagen derpå eller den 28 Febr. samlades rådet

kring drottningen, då man på liennes framställning be-

slutade att i propositionen utlrjckligen förklara, det

Karl Gustaf icke hade minsta arfsrätt till tronföljden,

utan att denna lemnades honom endast af Krislinas för-

troende och välvilja. Nu infördes hemliga utskottet från

adels-, preste- och borgarestånden. Krislina höll ett

förberedande tal och Bengt Skjtte uppläste propositio-

nen. Adeln svarade, att den nu som alllid önskade,

det drottningen måtte förmäla sig med pfallsgrefven

;

men alt frågan om denna sednares tronföljd utan for-

mälning vore en alltför kinkig punkt att för det när-

varande framdraga för ständerna. Erkebiskop Lena3US

svarade detsamma för presterna samt borgmästaren Nils

Nilsson för boigerskapet. För atl besegra detta all-

männa motstånd ingick Kristina i etl vidlyftigt samtal,

hvarunder i synnerhet landshöfding Berndes och biskop

.Johannes Mallhioe mot henne försvarade ständernas åsigt.

Ers majestät, sade Berndes, fordrar af oss etl helt

hjerla, men genom, delta förslag söndras del i två

delar. Krislina började tala om Ousiaf Wasas arfför-

ening. Berndes svarade: kong Gösta var då en gam-
mal herre, som regerat i tjugo år; men ers majestät

är ung och kan lefva längre än pfallsgrefven.

Kristina. Det är icke så säkert; ty man ser på
väggen lika många kalf- som oxhudar. 1 talen om
giflermålct, men del hindras ej genom tronföljden.

Biskop Johannes Matthifc. Vi ära ej så enfaldiga^

att vi icke förslå, det eders majestät vändl sitt sinne

från detta äktenskap. Men hvad kan vara orsaken

till en sådan förändring; i synnerhet efter del löfle,

som eders majestät redan gifvil?

hr. Kn. Geyer har sedermera upplyst, att vid rädsprot.

d. 22 Febr. linnes antecknadt, huru Gyllenklou fört ett

serskiidl protokoll för d. 2.^, 26 och 27 Februari; och
ytterligare, att kon. Gustaf den tredje ur arkivet lånat

samma serskilda protokoll, hvilket sedermera icke blif-

vit tillbaka Icmnadt. — Att den på Skokloster af förf.

funna afskriften är äkta, ses vid jeninförelse med Pufend.
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Kristina, Jag säger eder icke ett ord om gifter-

målel, förrän pfaKsgrefvens tronföljd är hifallcn.

Biskopen. All nu gifva ell sådant formligt bifall

är omöjligt. Det torde vara nog, om råd och ständer

förklara, alt de i händelse af drottningens död icke vilja

tänka på någon annan tronföljare än pfaltsgrefven.

Kristina. Jag är dermed icke nöjd, utan fordrar

ett afgörande svar, bekräfladt med hand och sigill.

Jakob De la Gardie. Ständernas utskott bör få
veta, att rådet yrkat drottningens förmälning, men
deremot afsagt sig allt ansvar för det nu framställda

förslaget, hvitket rådet aldrig tillstyrkt.

Biskopen. Årfföreningcn åsyftar, alt Svcrge städse

må hafva regenler af gamla kong Göstas slägt. Eders

majestät är alltså förbunden alt träda i äktenskap.

Kristina. Ingen, hvarken i himmelen eller på jor-

den skall dertill kunna tvinga mig, så framt jag sjelf

icke Vill. Om jag ämnar gifta mig eller ej, det säger

jag eder icke nu, utan till kröningen.

Biskopen. Då beder jag, all också ständerna

måtte till dess blifva förskonade från bestämmandel

af tronföljden.

Kristina. Nej, ty då får en hop oroliga hufvU'

den tillfälle att hindra den goda saken. Derföre be-

faller jag eder genast öfverväga ärindet samt fatta

deröfver beslut, både bestämdt och välbetänkt. Tagen
det så, att i icke derföre framdeles misten håret *).

Nu började öfverläggningarna i stånden. Adeln
hade sitt belänkande snart färdigt. De tillstyrkte äk-

tenskap; men anmärkte, att tronföljden vore svår att

bifalla, ty den kunde föranleda oenighet och partier

mellan drottningen och pfaltsgrefven, alldenstund mån-
ga häldre tillbedja den uppgående än nedgående so-

len. Saken vore äfven svår att afslå, ty derigenom
skulle man stöta för hufvudet pfaltsgrefven, hvilken

dock alla älskade. Ridderskapet och adeln bad der-

*) Brah. Miscellanca. Rådsprotokoll T. 2. d. 28 Februari
1649.
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före Kfislina förskona dem från ämna svära angelä-

genhet och återtaga förslaget. Af vördnad för drolt^

ningen ville de icke uttala allt, hvad mot detsamma
kunde anföras; men de lofvade, alt snarare öka än
minska hennes magt och försäkrade, alt delta deras

beslut vore taget efter bästa förnuft och samvete, och
alt de ville detsamma försvara för Gud, drottningen

och för hvar ärlig man *}.

Delta svar blef på riddarhuset två gånger föreläst

och gilladt och sedermera af ståndets utskott till drott-

ningen frainleinnadt. Men då, heter det, vankades hår-

da och märkeliga ord och del å ömse sidor. Kristina

hotade komma ihåg dem, som satte sig emot hennes

vilja, och bad dem också besinna faran af att mot-
arbeta den konung, som de ändå genom de andra stån-

dens enhälliga beslut skulle nödgas antaga. Hon be-

fallle dem all icke lemna in skriften i kansliet ulan i

dess ställe lägga den till handlingarna. Adeln upp-
sköt då sitt beslut, tills den inhemtat rådets **).

Lättare gick det hos de andra stånden. Presterna

kommo först med ett långt, varmt och jakande svar,

innehållande mycket beröm för den högt bepriseliga

väsa- ätten och mjcket tal om valrikens villor och vå-

dor. Ståndet begärde till och med redan nu ett ser-

skildt furstendöme åt pfaltsgrefven ***). Sedan kom
borgerskapets svar, gillande, fast man häldst önskat med
tronföljden förena giftermålet; derpå äfven böndernas

bifall. Sist kom adelns, kallt och kort; de låta bero rid

drottningens och rådels beslut. Alla prester och bor-

gare hade personligen underskrifvit sina svar, adelns

deremot var uudertecknadt blott af landtinarskalkeu
-f).

Kristina brådskade. Samma dag, adela" lemnade sitt

bifall, eller den tionde Mars, lät hon alla ständerna ut-

färda en förklaring, hvarigenom de antogo pfaltsgrefven

*) Riddarhusarkivet. Ada vid riksdagen 1649.
") 5. s(.

'") Presteslåndets arkiv.

•;-) Riksark. Riksda:,shandlingar 1649.
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Karl Gustaf till tronföljare, i händelse Kristina skulla

utan lifsarfviugar aflida.

På denna handling samlades nu alla riksdagsmän-

nernas underskrifter. Kristina tjckes hafva fruktat liiu-

der och motstånd af den sjuke Axel Oxenstjerna. Mau
gömde honom derföre till sist och skickade grefve

Magnus alt förut på förklaringen skaffa den likaledes

sjuke och gensträfvige Lennart Torstenssons undersiuilt.

Sedan delta var gjordt, aubefallles Tungel bära pappe-

ret till rikskansleren. Så snart ärendet nämndes, steg

ett moln öfver den gamles panna. Denna sak, sade

han, känner jag föga och ville gcrna vara så långt

borta, alt jag derom icke visste ett enda ord. Jag

har densamma aldrig lillstjjrkt och vill ej heller bära
namnet derför. Jag bekänner, alt om grafven slode

öppen, så tage mig fånen, om jag icke huldre ville

deri nederlägga mig än underteckna denna skrift. Nog
är den väl sammansatt; men för sen ånger blifver

dock följden deraf. Jag är dock, Gudi lof, så gam-
mal, att jag kan hoppas slippa se det sorgspelet. Men
kanhända jag af ålderdoms svaghet ej förstår bedöm-

ma saken, och efterverlden får säga, alt jag varit en

tok, som ej kunnat sådant begripa. Tungel invände,

att rådet och ständerna enhälligt gillat förslaget. Oxen-
stjerna svarade: om deras hjcrtans tankar vore på
taflor uppskrifna, skulle drottningen få läsa helt an-

nat. Ja! om hon blott sjelf vände sig på en annan
bog och sade sig efter mognare öfverläggning hafva
ändrat beslut; då skulle man få se hela svärmen med
än mera brådska följa denna drottningens nya åsigt.

Vi minnas alla fullväl, hvad stridighet var mellan

Oustaf Adolf och arffurslarna Johan och Karl Filip.

Om Gud ej tagit bort de två sistnämnde, hade här
troligen biifvit en blodbadstuga i riket. Ingen klok

och redlig man vill inleda sitt fosterland i en sådan

fara. Så sker dock genom detta förslag. Så länge

Svea rike stått, har aldrig en så vådlig och svår sak

varit ständerna förelaggd, och jag tror, att ingen ho~
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nung i hela verIden frivilligt försålt sig i en så far-

k'g ställning^ som vår drottning nu trugar sig till. —
Mig faller ock i tankarna salig konungens ord, då

han i Preussen var nära till döds sårad. Han talte

med sina vänner, om hvem som i händelse af frånfälle

skulle hlifva tronföljare. Någon nämnde pfaltsgref-

ven eller dess son: men konungen svarade: vGud beva-

ure eder dcrifrån! ty ett sådant val skulle medföra

nsnar ånger» *). — Dock, jag måste väl lyda befallnin-

gen och underteckna detta förhastade beslut. I fyrli

år har jag, ovärdig, varit Svea rikes kansler, men
aldrig så nödigt undcrskrifvit någon handling. Om
för fäderneslandet något ondt deraf följer, då skola

mina ben det i grafven begråta. Han undertecknade

papperet och salen var afgjord.

Alt pfaltsgrefvarua hade sin hand med i hela detta

spel, det kan man ana, förmoda, men ej bevisa. De
voro båda alltför kloka att låta med sådant ertappa sig;

likväl hafva ej alla spär kunnat igensopas. Man ser

ofta Bengt Skytte, som mellanlöpare hos dem, drott-

ningen och ständerna. Att Johan Kasimir lotvat upp-

ägga dessa sednares enträgenhet i giflermålssaken, hafva

vi redan berättat. Uti riksarkivet ilnnas utkast till så

väl drottningens proposition om tronföljden, som till

ständernas jakande svar derpå. Båda utkasten äro öf-

versedda och rättade af Johan Kasimirs egen hand **),

ett säkert bevis på hans nära deltagande i riksdagsrö-

relserna, ehuru han under liden lefde på sina gods i

skenbar overksamhet.

Vid underrättelsen om hela förloppet visade Karl

*) Dessa ord äro osannolika i både konungens och rikskansle-

rens mun. Märkas bör, alt berättelsen om hela detta

samtal blifvit uppsatt af Tungel, hvilken ar nogsamt
känd som ovän till Oxenstjerna, lycksökare hos Krislina

och Karl Gustaf, och dertill som en i hög grad oärlig

och bedräglig man. Denna hans berättelse är dessutom

uppsatt just för alt sändas till Karl Gustaf, hvilket ock-

så skedde.
**) Riksark. Riksdagshandlingar l6-i9.
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Gustaf mycken förvåning, det tyckes som han icke vän-

tat en sådan, eller så hastig och lycklig utgång. Han
visste ej rätt, huru han skulle taga saken och bad bi-

skop Johannes ställa så, alt intet oflenteligt meddelande

mätte sändas eller något svar infordras, törräu pfalsgref-

ven hunnit med sig och andra öfverväga äiendet. I

hemlighet blef dock ständernas beslut genast skickadt

af Tungel; hvarjemnte Johan Kasimir, Bengt Skytte och

grefve Magnus rådde på det ifrigaste, att Karl Gustaf

skulle låtsa, som detta allt kommit honom helt oför-

länkt uppå. Han skulle tillika under lifliga tacksam-

hetsbetygelser enskildt taga mot anbudet och derjemnte

akta sig från att genom förmycken enträgenhet i gifter-

målssaken oroa drottningen, utdn i dess ställe söka

hennes välvilja genom fullkomlig undergifvenliet *).

Karl Gustaf följde rådet. I afseende på sjelfva riks-

dagsbeslutet har han aldrig aflåtit något oflenteligl svar.

Orsaken var måhända följande. I ständernas skiift stod

uttryckligen, att Karl Gustaf icke hade någon arfsrält

till riket. Detta var en punkt, som han naturligtvis

icke ville medgifva; men i närvarande forhållande ej

heller vågade motsäga; bäst var derföre att undvika

hvarje yttrande derom.

Redan förut hafva vi nämnt, att Karl Gustafs en-

trägna anhållan om Kristinas hand icke var grundad

på någon uteslutande kärlek för henne sjelf. Detta

vinner ytterligare bekräftelse genom hans uppförande

under ifrågavarande tid. Medan vännerna i Stockholm

omtalade, huru svenska tronföljden aldrig skulle kunna

trösta honom öfver förlusten af Kristinas person; just

vid samma tid inlät han sig i en hemlig kärlekshandel

med prinsessan Emilia af Hessen Kassel. Hon var

äldsta dottern af den ryktbara landlgrefvinnan Amalia

Elisabeth och sjelf året förut gift med hertigen af Ta-

') Riksark. Svc7isl!e mäns brcf. B. Skjtle till Joh. Ka-
simir d. 10 och 20 Mars 1649. — Bref Ull Karl X från
droUning Maria, m. fl. Johan Kasimir liil Karl Gustaf

d. 21 April 1649.
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rent, Henrik Karl De la Tremouille, en då för liden

alvtad härförare. Vid ett besök i Kassel förtjustes

Karl Gustaf af den tjugotreåriga, utmärkt sköna, qvicka

och litliga furstinnan; tycket blef snart ömsesidigt och

medförde ett förtroligt och som det tyckes brottsligt

förhållande. Landtgrelven Fredrik af Hessen Eschwege,

på en gång Karl Gustafs svåger och Emilias farbror,

lånade sig till deras förtrogne, och genom honom och

Lorentz von der Linde gick brefvexlingen. För att

bättre bevara hendigheten voro prinsessans namnlösa

bref ställda likasom till eu son; Karl Gustafs deremot,

som till en mor. Denna /örvexling gaf ämne till mån-
ga qvicka och lifliga vändningar i brefven. Furstinnans

skrifvelser utmärkte sig i synneihet genom dessa egen-

skaper. Hjertan och kärlekspilar omgifva betjdelsefuHt

de hemlighetsfulla namnteckningarna. Brefven äro gif-

na de France en AUemcujne och ställda, den ena gån-

gen UH den mest lysande och hjeltemodiga krigare,

som solen besläncr; en annan gång Ull den mest lysan-

de och fullkomliga hjelle iveriden, till dess egna vackra

händer. Kring omslaget virades trådar, sammanslingade

af svart och nackarödt silke; och till båda dessa färgors

ära skref furstinnan och hände några ganska nätta verser.

Förbindelsen varade helt kort. Den afbröts, när

Karl Gustaf frän Kassel återvände till Niirnberg, och

än mer, när furstinnan måste följa sin man till Paris,

der hon beskrifves såsom den mest lysande och förle-

dande Ijuserska vid hela hofvet. I slutet af 1650
och nästan på samma gång reste Karl Gustaf till Sverge

och Emilia med sin gemål till Neapel. Jag måste,

skiifver hon i afskedsbrefven, följa mitt öde, ehuru
svårt och tungt det också är. Eders kongL liöghei

reser ål norden, i hvars hårda luft eder tillgifccnhet

för mig snart skall afkylas, ja helt och hållet horl-

frysa. Jag deremot far till södern, hvars mildare him-

mel skall än mer öka värman af mina känslor, htilka

äfven skola följa mig till vcrldcns och lifvcls slut *).

') Riksark. Bref till Karl Gustaf från fursteliga personer,

riJisens råd och etiskikta. flcre bief frän Februari I6i»
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TOLFTE KAPITLET.

KARL GUSTAF FAR ARFSRÄTT TILL SVENSKA
KRONAN.

Fastän Karl Gustaf blifvit utnämnd til) efterträdare,

fortsatte han dock frieriet till Kristina; dock lamare,

ovisst om af beräkning eller af bristande hopp. Emel-
lertid öppnades den ryktbara riksdagen 1650. Genast

i början af densamma kora Karl Gustafs sak å bana.

Borgerskapet först och sedan presterna och bönderna

ämnade hos drottningen begära, att hon måtte gifta sig

med Karl Gustaf och denne sednare få arfsrätt till ri-

ket *). Adeln var ej genast färdig att deltaga i för-

slaget, hvadan det afstadnade, måhända också derföre,

alt Kristina, uppretad af franska liofvet, var vid denna

tiden ganska missnöjd med Karl Gustafs uppförande i

niirnbergska fredsunderhandlingen.

Längre fram på riksdagen och i medlet af Septem-

ber anlände Johan Kasimir till Stockholm och Karl

Gustaf väntades oförtöfvadt efter från Tyskland. Just

i samma dagar begynte prester, borgare och bönder att

omigen yrka på Kristinas giftermål med den sistnämn-

de. Afven adeln sade sig på det högsta önska samma
sak, men ansåg mindre passande att åt drottningen fö-

reskrifva, hvem som borde blifva hennes gemål. Slut-

ligen förenade sig alla stånden derom att i allmänhet

ai lålla, det drottningen måtte träda i äktenskap. Kri-

stina framställde saken för rådet **). Här föreslog hon
att åt Karl Gustaf och dess barn gifva arfsrätt till ri-

ket, hvarjemute hon uttryckligen förklarade, alt hon al-

drig ämnade gifta sig. Axel Oxenstjerna inföll: detla

till December 1630 frän Emilia, Fredrik af Hessen-
Eschwege och Karl Gustaf; d:o ett bref frän D'gotu
(Davaugour?) till Karl Gustaf från Paris, utan dato.

*) Jliddarlmsarkivcts riksdagshandling 1650.
'*) Riddarhusarkivets protokoll 1630.
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lal är, som vore eders majestät ett fruntimmer om SO,

i stället för 20 år.

Kristina: Ni yrkar så mycket detta giftermål, ty

ni vet, att jag ändå aldrig går in derpå.

Axel Oxensljerna: Ers majestät gör oss orätt.

Som rikels råd och ärlig karl försäkrar jag, att vi

alla önska ifrågavarande förmälning.

Kristina; Derom må de oväldige döma; men del

är allmänt bekant, att många bland eder önska valrike.

Oxenstjerna: Det torde väl hända. Valriken ära

stundom mer, stundom mindre lyckliga. Arfrike sy-

nes dock bäst, ty der gå konungabylcn utan mord och

blod. Sverge är dessutom folkrikt och mägtigt och

kan endast som konungadöme styras. Om det ej af
en konungs myndighet sammanhålles, går allt öfverän-

da. Delta hafva vi nogsamt erfarit, vi, som under

eders majestäts minderårighet haft så mycket besvär

med all hålla riket tillhopa.

Krislina: Kanske jag misstagit mig; men då vi

nu äro af samma mening, hvarföre skola vi längre

tvista ?

Oxensljerna och Jakob De la Gardie: Om eders

majestät genast i början omtalat hela sin plan nemli-

gen alt sjelf förblifva ogift, men öfverflytla arfsrätlen

på pfaltsgrefvcn, hade saken långt för detta och utan

så mycket motstånd kunnat blifva afgjord. Men detta

förslag är för eders majestät sjelf så vådligt och oför-

delaktigt, att vi aldrig kunnat ana eller föreställa oss

något sådant.

Några af rådet tillade, det förslaget om Karl Gu-

stafs arfrätl vore så farligt för Kristina sjelf, att

om också alla stånden talade för detsamma, borde

drottningen för sitt eget bästa ensam tala deremot.

Andra sade: eflerverlden skulle aldrig gilla vårt bifall

Ull ill så vådligt förslag, så frumt ej det underverket

inträffat, alt det är eders majestät sjelf, som derom

gifvit sin befallning.

Sist beslöts att dagen derpå föreslå saken för stan-
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derDa. Kristina bad Oxensljerna up})sätta propositio-

nen. Denne förebar sina många göromäl och anvisade

Salvius, hvilkeu ocliså åtog sig ärendet. Ännu en gång

frågade Oxenstjerna, om man ej finge hoppas på drott-

ningens giftermål ? Krislina vägrade bestämdt. Oxen-

stjerna utropade: hvad sJiall jag säga? Alla eders ma-

jestäts handlingar äro utomordentliga! Jag tager milt

förnuft till fånga! Bland 1^000 personer skulle icJte

en enda tro det, som vi i dag hafva sett och hört *).

Följande dag, d. 25 September, uppkallades stän-

derna. Efter ett förberedande tal af Axel Oxenstjerna,

uppläste Bengt Skjtte sjelfva propositionen om arfsrät-

tens öfverlemnande åt Karl Gustaf och dess efterkom-

mande. I afsecnde på giftermålet yttrades ingen ting.

I propositionen talades äfven om de oredor och olyc-

kor, som åtfölja valriken, enligt både Sverges och an-

dra länders erfarenhet; likaså, huru Sverge vore pas-

sande icke till en republik, utan till ett konungadöme,

ra. m., som enligt då rådande tidsanda skulle falla de

tre ofrälse stånden på läpparna. Det oaktadt mötte

förslaget många betänkligheter och allvarsamt motstånd.

Bönderna ensamma förklarade, att de kastade sin vilja

under drottningens. Adel, presler och borgare begär^

de besinningstid.

Redan dagen deipå var presterskapet färdigt med
sitt svar, hvilket efter anförande af några betänkligheter,

likväl slutade med att ovillkorligen bifalla drottningens

förslag. Ridderskapct och adeln öfverlade saken med
mycket allvar och förklarade slutligen, atl ingen åsyf-

tade republik, atl alla önskade Karl Gustaf till arf-

konung; men om han blefve det ulan förmälning med
drottningen, fruktade adeln två arflinier och deraf

följande tvedrägt inom riket. De ville derföre icke

afgöra om arfsräften, förrän drottningen bestämdt för-

klarat, huruvida hon ämnade gifta sig eller ej. Bor-

gerskapet och äfven bönderna ansågo vid närmare efter-

') Rådsprot. d. 24 och 30 Sept. 16S0.
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sinnande detta adelns beslut vara det rådligasle. Vid
uaderrältelsen härom ångrade presterna sitt redan leni-

nade ovillkorliga bifall och ville föiena sig med de an-

dra tre ståhden. Erkebiskop Lenseus arbetnde dereraot,

men fåfiingt; och alla fyra stånden ville besöka drott-

ningen i ofvannämnde afsigt. Men Kristina afböjde de-

ras uppsåt och förklarade beslämdt och ofTentligt, att

hon ämnade aldrig träda i äktenskap; och nu gåivo alla

stånden sitt slutliga bifall till pfaltsgrefvens arfsrätt *).

Sedan kom man till villkoren. Kristina var i detta

hänseende ganska försigtig. Det frågades, om Karl Gu-
staf skulle få säte i rådet eller på riddarhuset? Krislina

vägrade båda delarna ; ty Guisernas exempel i Frank-

rike visade faran af alt sälta furstetiga personer i

beröring med rikets ständer eller råd. — Adeln for-

drade, att Karl Gustaf, innan arfsrälten formligen be-

viljades, skulle stadfästa dess privilegier och innehaf-

vande gods. Vid ryktet härom förklarade ofrälsestån-

den, att de i sådan händelse ville öfvergilVa riksdagen.

Brytningen undveks derigenom, att Karl Gustaf enskildt

lemnade åt rådet ett slags löfte om den fordrade be-

kräftelsen. Det blef fråga om, hvad plats den nya

kronprinsen skulle taga vid offentliga tillfällen. Förut

hade arffurstarue setat vid sidan af konungen, men på

något lägre stolar. Nu föreskref Kristina, att Karl Gu-
staf skulle taga plats helt och hållet nedan för tronen

och midt emot de fem höga riksämbetsmännen. Det

måste bifallas; men prinsen undvek att någonsin förr

än vid Ironafsägelsen intaga detta nedflyttade rum. De
tre ofrälse stånden yrkade med mycken enträgenhet, att

Karl Gustaf borde erhålla ett eget furstendöme att sty-

ra, likasom Gustaf Wasas söner haft. De föredrogo

saken formligen i rådet **). Erkebiskopen Lenajus och

borgmästaren Nils Nilsson talade ifrigt å de tre ståndens

vägnar; Per Brahe och Axel Oxensljerna å rådets. Be-

*) Riksark. Riksdagshandlingar 1650. RiddarhusarUiv. riks-

dagshandlingar 1650.

•*) Rådsprot. d. 14 och 13 Okt. 16S0.
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tanker, sade Oxensljerna, huru vådligt det är att inom
riket gifva en furste eget land och folk alt styra. Så-

dant brukas icke i andra stater. Vår egen erfarenhet

lockar ej heller till efterföljd. Vi minnas furstendö-

mena åt Gustaf Wasas söner och alla deraf föranled-

da olyckor. Om salig konungen icke haft så mycken
återhållsamhet, hade vi kanske sjelfve fåll upplefva

dylika sorgespel. Det har också derföre varit en stats-

grundsals alt aldrig mer gifva sådana furstcndömen.

Prinsen kan och bör dcssförutan bekomma tillräckligt

underhåll. Man talade länge öfver saken; men ingen

liunde öfverlyga den andre *). De tre ofrälsestånden

gingo i sin ifver till drottningen, ehuru man visste sa-

ken icke vara henne behaglig. Svaret utföll också täm-

ligen tvärt. / gode män, sade hon, förslån icke, hvad
i begären, och huru farligt för rikels lugn det vore,

om furslendömcn åter infördes. När jag besinnar sa-

hens vigt, skall jag till och med för yttermera visso

skull i prinsens försäkran insätta den punkten, att

han aldrig får mottaga något furstendöme. Man vå-
gade ej längre sätta sig emot hennes vilja; men någon
af Karl Gustafs anhängare föreslog, att denne för mer
ära och anseende skull måtte åtminstone få titteln af

något furstendöme. Kristina svarade, all tilteln af Sver-

ges kronprins gåfve honom ära och anseende nog.

Sedan sålunda alla hinder voro undanröjda, blef

Karl Gustaf fornieligen förklarad för Sverges kronprins

ined arfsrätt åt sina manliga bröstarfvingar och med
årligt underhåll af 50,000 riksdaler. 1 Februari 1651
gaf Kristina honom dessutom hela Oland att vårda och
regera; det var en slags ersättning i stället för det väg-

rade furstendöniet.

Vi hafva i ofvanstående sju kapitel utförligen fram-

ställt det sätt, hvarpå man åt Karl Gustaf skafiade

arfsrätt till svenska tronen. Orsakerna till denna vår

oniständlighet äro flera. Valet af en ny konungaätt vid

•) Riksarkiv och Riddarhusarkiv. Riksdagshandlingar 1650.
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Wasaslägtens förestående utslocknande ar redan i sig

sjelft en i Sverges häfder så vigtig händelse, att den

förtjenar noga utredas; häldst man derigenom äfven får

närmare kännedom om tidens åsigter, partier och per-

soner. Ännu en orsak. Man finner, att arfsrältens

öfverflyttande på Karl Gustaf var uteslutande Kristinas

eget verk, en plan, som hon sjeif uppgjort och länge

höll ganska hemlig för en hvar; ty alla partier och per-

soner visade genom villrådighet, missnöje och raolstånd

vid hennes besynnerliga förfarande, alt de i det läng-

sta voro okunniga om slutliga afsigten. Så både hen-

nes och pfaltsarnas enskilda vänner, Gyllenhjelm, Jo-

hannes Matthia;, Torstensson, gref Magnus, och enkedrott-

ning Maria Eleonora; så pfaltsgrefvarna sjelfva, far och

son; så äfven Axel Oxenstjerna och hans vänner. Hvad
ar orsaken till hela denna hennes plan? till första

uppfattandet 1646? till de lika besynnerliga som be-

svärliga krokvägarna i utförandet? På dessa frågor har

man försökt åtskilliga svar, mer eller mindre sannolika,

men intet fullt tillfredsställande. Kanske är det en af

desse stundom förekommande efter vanliga föruuftsgrun-

der olösliga gåtor uti Kristinas besynnerliga och osam-
manhängande karakter? Kanske ock är det åt framtiden

förbehållet att ur häfdernas natt framdraga nya upplys-

ningar, hvilka kunna förklara så väl detta förhållande

som första brytningen mellan henne, och Karl Gustaf?

Vi åtminstone tilltro oss icke att kunna för närvarande

gifva någon fullt antaglig förklaring, utan hafva i dess

ställe lemnat de förnämsta handlingarna, på det läsaren

med stöd af dem må bilda sitt eget omdöme.

TRETTONDE KAPITLET.

KARL GUSTAF PÅ ÖLAND.

Karl Gustaf hade haft många tillfällen lära känna

Kristinas ömtålighet om hennes egen raagt. Denna
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egenskap hade blifvit tillräckligt ådagalaggd så väl genom
uppförandet mot Axel Oxenstjerna, som genom de in-

skränkande villkor, hon föreskref Karl Gustaf sjelf sa-

nera kronprins. Den sistnämnde beslöt derföre att så

lilet som möjligt gifva anledning till afund och miss-

tankar. Efter kröningshögtidligheterna 1650 begaf han

sig ned till Oland och lefde der stilla och indraget,

böflig mot alla, men utan att serskildt fästa sig vid nå-

gon. Under riksdagen 1652 besökte han icke hufvud-

staden, och under den långa tidrymden från 1650 till

1654 såg man honom deistädes blott trenne gånger,

nemligen vid hans krigsläromästares Lennart Torsten-

sons, vid fadren Johan Kasimirs och vid slägtingen Ja-

kob De la Gardies frånfällen. Sista gången företogs

resan endast på denna sednares uttryckliga begäran,

och prinsen kom utan sällskap och tog ej egna rum,

ulan bodde hos brödren. Alla tre gångerna var han

endast några dagar i släden och talte derunder med
högst fä personer. Uti allt visade han en fullkomlig

och blind undergifvenhet för drottningens vilja.

Hans verksamma själ behöfde dock sysselsättning.

En sådan söktes under landtliga arbeten och byggna-

der. Alltsedan Johan den tredjes tid hade Borgholms

slott varit lemnadt i förfall. Karl Gustaf uppförde ånyo

en och en half sida deraf. Han förbättrade trädgården

och planterade med egen hand flere dess fruktträd.

På den vidsträckta Skedmossen börjades odlingar; öfver

de ofruktbara hedarna såddes grankottar och en lång

mur uppfördes mellan inägorna och den stora allmänna

betesmarken. För oinvigda ögon visade sig Karl Gu-
staf helt och hållet upptagen af dessa sysselsättningar

och utan tanka på något annat ; ty drottningen regera-

de och kunde ännu i 50 eller 40 år fortfara att regera.

Jag hygget, sade han, milt lifslidsrcsidens här på Borg-
holm. För Per Sparre visade han ett kapell, som stod

under arbete, sägande: här ämnar jag välja vnitt hlif-

vande hvilorum. Sparren berättade alltsammans för
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Kristina. Hon skrattade och sade: än har man aldrig

hört, all någon kronprins aflidil på Öland.

Kristina bedömde honom rätt. I Borgholms slott

hade han valt sina rum på norra sidan, med utsigt åt

segelleden till Svea rikes hufvudstad. Det är en bild

af sinnesstämningen, ty ditåt voro alla hans tankar rik-

tade, och på denna bana fortgingo alla hans sträfvan-

den. Sjelf sjutes han dervid mera sällan, men för-

trogna vänner arbetade i hans ställe och f_yra serskilda

personer lemnade underrättelser om allt, som vid hof-

vet föreföll *). Vid medlet af 1651 omtalades, huru
han önskade deltaga i riksrådets öfverläggningar. Kri-

stina vägrade och nedtystade anspråket genom en gåfva

af Rörstrand, Ar 1652 ville han blifva guvernör öf-

ver Sverges tyska landskap för att sålunda komma i

någon offentlig verksamhet. Kristina vägrade, men lof-

vade i dess ställe öka hans förläning med Gottland.

Det syntes att buren var för trång för den stängda ör-

nens vingar. Obehaget af hans läge ökades genom pen-
ningebrist. Underhällssumman och inkomsten af förlä-

ningarna räckte ej till utgiften. Han måste af Salvius

låna penningar till fadrens begrafning och af borgrarna

i Kalmar sängkläder åt sitt folk. Kristinas uppförande
hade äfven sina kanter. Ihärdigt och strängt afböjde

hon hvarje hans försök att deltaga i regeringsärenderna.

Hon afslog såväl hans, som ständernas begäran, att la-

ta honom uppbära några inom förläningen kronan till-

fallande inkomster **). Vid besöket i Stockholm 1652
blef han mottagen med synbar köld. Drottningen tyck-

tes till och med låta förstå, huru hon önskade att så

fort som möjligt se honom återvända till det obemärk-
ta Borgholm. Prinsen lät ej en sådan vink gifvas två

gånger. Han afreste genast.

Fyra eller fem år derefter hade han sluppit denna

*) Rtksark. Bundtarna innehållande Karl X Gastars bref-

vexling.
*') Bond. Kongl. brcf Fol Bref mellan Bjelkensljerna, Karl

Gustaf och Kristina i Jan. 1653.
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nu så motojndande overksamhet. Han bar kronan och

alla dess belcyrr.mer och var dessutom djupt invecklad

i polska kriget, hvars svårigheter och faror med hvar

dag tillväxte. Då hördes han en gång utropa: o milt

goda Öland! Huru lugn och lycklig jag var på din

strand! En gäng, när jag blir trött vid bullret, skall

jag der sälta mig i ro, och låta min son slitas med
regcringsbesvären.

]\u deremot i ungdomens fulla styrka och verksam-

het kände Karl Gustaf leda för lugnet och sysslolös-

beten. För att fylla de tomma timmarna tillgrepos åt-

skilliga tidsfördrif och i synnerhet jagten. Sägner gä,

att kärleksförströelser ej heller saknades. Som prinsens

barn sedan denna tiden omtalas en gosse, som blef

kapiten vid flottan, och en flicka som blef gift i Stock-

holm. Glaset var dock det tidsfördrif, som mest an-

litades; icke så mycket af böjelse, som ej mer af leds-

nad och för att behaga de gamla öfverstarna, hvilka

ofta besökte honom och sedan trettioåra-kriget bibehål-

lit smak för dylika nöjen. Missbruket gick likväl så

långt, att man fruktade för prinsens helsa och för en

vana, som i framtiden kunde medföra de skadligaste

följder. Kristina blef orolig och ville, att han skulle

förmälas. Prinsen svarade, med någon bitterhet, att

han för närvarande icke hade lust till äktenskap och

att, om han också vore dertill benägen, skulle han än-

då veta akta sig från att taga en gemål, för att göra

henne och hennes barn till olyckliga tiggare.

Kristina, som kände prinsens tänkesätt och tilltags-

oa lynne, var någon gång orolig, befarande uppror eller

andra svåra följder *). En lös sägen berättar, att hon
en gång ämnade låta afdagataga prinsen för att befria

sig från alla dylika farhågor. Säkert är, att förhållan-

det dem emellan var till en tid ganska spändt. Der-

+) Riksark. Bref till Karl Gustaf från fursleliga personer.
Uttermark till Karl Gustaf 1652.

Fryxells Ber. XI. 4
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till bidrog mycket, t. ex, folkets allmänna och allmänt

kända tillgifvenhet för kronprinsen ocli är efter år öka-

de ovilja mot drottningen
5
rättegångarna mot Messeni-

erna och mot Bengt Skytte, med de misstankar, som
dervid uppkommo ; allt omständigheter, hvar för sig

tillräckliga att väcka afund och misstro i ett sinne så-

dant som Kristinas. Axel Oxenstjernas och Jakob De
la Gardies spådomar om framtida oenighet tycktes allt-

för snart viija gå i fullbordan,

Men det var icke på detta våldsamma salt, sora

Karl Gustaf ärnade uppnå sitt mål. Man ser visserli-

gen, att han smickrade och sÖkt vinna och begagna

både Bennt Skytte och Messeniema. Men han var för-

rojcket både ädel och klok att deltaga i de sistnämn-

das blodiga förslag. Deremot sökte han genom sina

i Stockholm varande vänner att medelst allehanda tal

och förespeglingar uppägt^a Kristinas lystnad efter sö-

dern och påskynda hennes a(sägelse. Klas Tott, kanske

ock biskop Johannes Matthiae tyckas hafva härtill lånat

sitt biträde *). Han var emellertid så försigtig, att endast

rykten, inga bestämda bevis kunna i delta hänseende

anföras. Jag måsle lovera för alt komma fram, sade

han ofta, och det just under denna tiderymd. Också

är det nästan omöjligt att följa hans spår. Sedan fa-

dren var död, hade han icke någon enda förtrogen van,

mer än den sedermera så ryktbare generalen Paul

"Wiuiz, hvilken en längre lid vistades på det ensliga

Borgholm. Ofver deras samtal, planer och förehafvan-

den hvilar ett hittills ogenomträngdt mörker.

FJORTONBE KAPITLET.

KARL GUSTAF BLIFVER KONUNG.

Uti berättelsen om drottning Kristina hafva vi re-

dan anfört det bufvudsakligaste om hennes afsägelse

•) S. st. Uttermarks bref. Jfr. Linköp. Bibi. Handlingar 1.

305, cOA, 309.
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och om de partier, som virl 1654 års riksdag förefun-

nos. Vi åberopa denna teckning *) och vilja här blott

tillägga en eller annan Karl Gustaf serskildt rörande

omständighet. Ju närmare det led till den afgörande

stunden, desto mer visade prinsen likgilllighet för kro-

nan och blind undergifvenhet för drottningen. Under
tiden vidfogos dock i tysthet flere försigtighetsmålt.

Bredvid Kristina stod vännen Klas Tott, som till prin-

sens fördel ledde hennes tänkesätt. För den händelse,

alt rådspartiet skulle blifva alltför gensträfvigt, lät han

tvenne sig tillgifna öfverstar, Kruse och Erik Karlsson

Oxenstjerna, föra veslgötarna och smålänningarna till

trakten kring Uppsala, för att i nödfall kunna under

Arvid Wittenbergs ledning användas, och till mellanlö-

pare hos partierna begagnades Schlippenbach. En dag

satt prinsen tyst och tankfull. JNågon frågade efter or-

saken. Jag besinnar, svarade prinsen, huru svår min
ställning i Uppsala blir. Jag har dock till fullo be-

stämt mig att der antingen taga kronan eller ^ tillsälta

lifvct. På vägen dit och när han red öfver Orsunds-

bro i Uppland, sade han till följeslagaren Mörner: då
jag nästa gång kommer denna väg, är jag antingen

ett hufvud högre eller lägre. Det vill säga hans längd

skulle antingen ökas genom kronans tillkomst eller min-

skas genom hufvudets förlust.

Det är redan i föira delen omtaladt, huru högad-

lii^a partiet ville, innan Karl Gustaf kröntes, (öreskrif-

va honom några villkor, som inskränkte såväl hans

magt i allmänhet, som hans rätt att återtaga kronogod-

sen **). En partiskrift berättar, huru Schlippenbach

hälsat Oxenstjerna, att om denne fortfarande arbetade

mot prinsen, så vore han icke för gammal att med
sitt hufvud betala en sådan djerfhct.

Högadelns förslag kunde ej genomdrifvas; och

det var de tre ofrälse stånden, hvilka i denna strid

hjelpte Karl Gustaf och konungamagten. Hvad under-

*) Del. 10. p. 191. **) S.
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handlingar och öfverenskomnielser Hem emellan i sndan

afsigt föregått, känner man ej. Blott ett djlikt spår

har kunnat upptäcka*;, men detta är märkvärdigt nog.

Det beflnnes nämligen, alt Karl Gustaf har under riks-

dagen 1654 utdelat inom presteståndet 3503 ^/^ lod

silfver och 1260 R:dr i reda penningar. Lenacus och

Johannes Malthia" fingo mest, den förre 243, den sed-

nare 242 lod; de andra mindre, hvar i mån af grad

och förtjenst. Ingen bief lottlös; hvar prest bekom åt-

minstone 24 R-dr. Det står ej antecknadt för hvilken

tjenst de erhöllo denna utomordentliga belöning *).

Kristina öfverlemnade regeringen åt Karl Gustaf,

hvilken samma dag på eftermiddagen kröntes i dom-
kyrkan. På förmiddagen vid afsägelsen hade han varit

helt och hållet svartklädd. På eftermiddagen vid krö-

ningen bar han en drägt af silfverduk och red på en

snöhvit gångare.

Det är en sägen, att när Karl Gustafs fordna Upp-
salavärd, nu mera erkebiskop Lenncus kon» fram för att

sätta kronan på hufvudet, frågade konungen honom
småleende och halfhögt: sliola vi nu såga ved, kära

far?
Denna kröning firades med mycket mindre prakt

än de förra ; ty Kristina hade uttömt skattkammaren

och från de kongliga slotten bortfört deras dyrbaraste

prydnader. Man måste derföre af enskilda personer

och i synnerhet af Karl Gustaf Wrangel låna en mängd
tapeter och andra husgeråd till såväl kyrkans som slot-

tets prydande. Vid kröningsmåltiden blef för frunfim-

merna och för ridderskapet maten framsatt på silfver-

tallrikar, men lånla. Prester och borgare måste äta på
tenn — bönderna på tiäd; för de sista kunde man
icke ens skaffa duk på bordet J hela det stora slot-

tet hade Kristina ej qvarlemnat mer husgeråd än en

gammal säng i Karl Gustafs eget rum samt tapeter uti

detta och i en af salarna.

*) Nord. Oinbnnden quart N:o 12S. — En utförlig förleck-

ning öfver gåfvorna.
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Karl Gustaf fortfor dock ihärdigt att bevisa sin

företrädarinna samma vördnad och tacksamhet som för-

ut. Han slog en kröniugspenning, som föreställde, huru

Kristina satte kronan på Karl Gustafs hufvud. Ofver-

skrilten var, med Guds nåd och Krislinas. Dessa or-

dalag tadlades, såsom innebärande en opassande sacn-

manslälluiug af Guds majestät och drottningens, hvar-

lörutau ständerna ansågo sig dervid förbitiångna, eme-
dan äfven de bidragit till Karl Gustafs upphöjande.

För den förstnämnde anmärkningens skull ändrade man
ofserskriften och satte: af Gud ock af Kiistina, och

dervid fick det förblifva.

Så snart drollningen leranat Uppsala, afslutade Karl

Gustaf riksdagen hastigt, och äfven lustigt; ty det sked-

de med ett gästabud, bvarvid både han och ständerna

togo ganska öfverflödigt till bästa.

FEMTONDE KAPITLET.

AXEL OXENSTJERNAS DÖD.

Ingen enskild svensk har genomgått en på samma
gång så lång och så lysande bana som Axel Oxenstjerna.

dan hade nu i fyratiofem år setat vid rådsbordet, och

i fyratiotvå år förvaltat rikskanslersämbetet, statens då

för tiden vigligaste syssla. Två gånger hade han va-

rit riksförmyndare, lörst under Gustaf Adolfs, sedan

under Krisiinas minderårighet; sista gången i tolf års tid

nästan uteslutande styrt riket, ocli det så, att denna

förvaltning är måhända den mest lysande Sverge någon-

sin haft. Han hade ock afslutat frederna i Knäröd och

Brömsebro samt stilleståndet i Slunisdorf, och ehuru
blott svensk ämbetsman, likväl som director styrt evan-

geliska furste-forhundet i Tyskland. Att uppräkna alla

af honom fullgjorda serskilda uppdrag är omöjligt, ock-

så obehöfligt. De förnämsta deribland hafva vi redan

omtalat; likaså sättet, huru de utfördes. Blott eu an-
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märkning må tilläggas. Under tre livarpå sitt vis ut-

märkta regenter, Kari den nionde, Gustaf Adolf och
Kristina, åtnjöt lian ganska stort förtroende, störst hos

den störste derihland ; men hos alla så stort, att han

för det mesta var vid ärendernas ledning deras högra

hand, alltid i nödens stund deras pelare och stöd.

Delta förhållande är ett ojäfaktigt bevis pä såväl ovan-
lig ämbelsm mna-diigligliet som ock lika sällsynt oegen-

njtta och redbarhet. Om af honom några betydligare

fel hlifvit begångna; de hade otvilvelakligt också blif-

vit som medel till hans fällande begagnade af de mån-
ga, som atlas och trängas om att störta den magtägande
och intaga dess plats. Om hos honom någon större

svaghet forefunnits; den både otvifvelaktigt blifvit tri-

umferande framdragen af de många, som med upp-
märksamma och afundsamma blickar mönstra de högt

uppsatte och utbasuna deras fel. I brist på verklighe-

ler företog man sig efter vanan att med förtydningar

och tillägg skapa mörka beskjUningar och sprida löm-
ska vanrjkten; och äfven Axel Oxensljerna fick genom-
gå statsmannaprotvet att till en tid misskännas, till och
med hatas af såväl det folk, som den regent, för hvil-

kas väl han uppoiTrat sina bästa krafter. Men
(det bor oväld uppå framtids tunga

och all förljenst till slut sin krona har.»

Efterverlden har återställt hans bild i dess egna herr-

liga ljus och kastat de tilldiktade svarta skuggorna lill-

I)aka på dessas upphofsmän, den lidens i mörker smy-
gande författare och vinglande lycksökare, en Isils Tun-
gel, Arnold Johan Mcssenius, Bengt Skytte med flere.

Afven samtiden gjorde honom slutligen rättvisa, och ur

de skingrade töcknen nedgick hans äras sol i förklarad

glans. iSjelfva Kristina vände sig med aktning och för-

troende tillbaka till den förut åsidosatta rikskansleren;

och den omkring år 1G50 mot honom tillkonstlade för-

biltringrn i allmänna tänkesättet lade sig så snart, att

redan vid riksdagen 1652 var det han, som måste an-

litas, och som äfven lyckades alt utverka ständernas bi-
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fall till de förslag, hvilkas genomdrifvande Krislina an-

såg medför;» svåiigheter. Karl Gustaf gaf honom utmärk-

ta vördnadsbevis och en eller annan förläning, samt

erkände sig sta till honom i ganska stor förbindelse *),

detta redan som kronprins. Som konung bemötte han

honom, om möjligt, med en större utmärkelse, begärde

ofta hans råd, följde dem och kallade honom vördnads

fullt iisin fadcv)}.

Oaktadt den höga åldern bibehöll Axel Oxenstjer-

na i mer än vanlig grad både själs- och kroppskrafter.

De tillryggalaggda sjuttio åren låto dock känna sitt in-

flytande. Man anmärkte hos honom en mer och mer
tilltagande långsamhet, stundom en öfverdrifven försig-

tighet; likaså ålderdomens böjelse för vidlyftigt språ-

kande om hvarje förefallande ämne. Han sjelf brukade

skämta deröfver och bedja åhörarne ursäkta denna hans

vsenilem garrulilatem» **). P'öremålet för densamma
var, som vanligt, de jngre åren och deras händelser, i

ejnuerhet den konungslige ungdomsvännen Gustaf Adolf

och dennes herrliga egenskaper, ord och bragder.

Under den tiden, Axel Oxenstjerna var i onåd

och derföre mindre användes i statsangelägenheter, åter-

tog han såväl ledningen af sitt landtbruk, som ock sys-

selsättningen med sin ungdoms gunsllingsämnen , de

gamla romarnes skrifter samt bibeln. Detta stod i

sammanhang med de fordna teologiska studierna. För
afhandiandet af sådana ämnen bod han ofta till sig or-

tens prästerskap; äfven till välfägnad och skämt. På

Wärnanäs frågade han en gång vid middagsbordet^ hvil-

ken bland de samlade lärda männen fiunde åstadkomma
den bästa öfversättnmg af Virgilii ord: Deus nobls haec

otia fecit -|-). Flere mer eller mindre lyckade försök

gjordes. Slutligen uppstod en komminister med trefligt

') Brah. Fol. 186. Karl Gustaf till Axel Oxenstjerna d. U
Juli 1632.

*') Gubbaktiga pratsamhet.

7) En Gud har lörunnat oss denna hvila.
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och glädjestrålaude aiisigte, liftade glaset och uppgaf
följande förslag: Gud vare lof för godt sjclfsvåld!

Uuder alhiiäu luuuterhet tilldöiudes honom priset.

Prisämnet var måhända ett ullrjck af Axel Oxeu-
stjernas mer eller mindre låtsade belutenhet med den

hvila, hvari han genom Krislinas onåd blifvit iörsatt.

Denna öfverensslämde hkväl hvarken med hans Ijune,

vana eller önskningar; varade ej heller länge, och redan

de sista åren af Krislinas regering ställdes den pröfvade

styrmannen åter vid statsrodret. Efter hennes afsägelse

lemnade han kanslisakerna åt sonen Erik och sysselsatte

sig sjelf nästan uteslutande med kamniarverket och riks-

hushållningen, hvilka uu också mer än allt annat be-

höfde ordnande tillsyn. Jag kunde ej tro, sade han

sjelf, all^ lillslåndel var så olyckligt. Vännerna varna-

de för det myckna arbetet och bådo honom betänka

sina år och tilltagande bräcklighet. Oxeustjerna svara-

de: jag är till a/ bete vand, har deruli Icfvat, vill ock

häldrc deruli dö än vara sysslolös.

Så skedde ock. En dag under öfverläggningarna

i konungens egna rum blef den gamle sä häftigt illa-

mående, att han måste ledas till sin boning. Sjukdo-

men, en hetsig feber, ökades och antog vådlig beskaf-

fenhet. Då kom Kail Gustaf sjelf till besök och till

betygande af sin högaktning och sin tillgifvenhet. Upp-
trädet var hedrande för båda och vid afskedet förära-

de Oxenstjerna åt konungen en till 30,000 riksdaler *)

uppskattad diamantring, hvilken han sjelf af Ludvig

den trettonde egenhändigt bekommit. Dödsberedelseu

var allvarlig och värdig, och de sista stunderna stilla

och jemna; båda svarande mot hela hans föregående

lefnad. Han frågade slutligen efter nyheter om den nu

utresta drottning Kristina, Man berättade, hvad man
visste. Oxenstjerna utbrast: hon kommer att ångra

sig, det har jag sagt henne förut; men hon har blif-

vit förryckt. Dock, tillade han med en djup suck: hon

är ändå den store Gustaf Adolfs dotter. Dessa ord

') Andra säga 12,000.
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voro de sista. Han dog klockan sju e. m. den 28

Augusti 1654.

Karl Gustaf, som före bisältningen skulle resa ur

staden, kom för att ännu en gäng se den aflidne. För-

sjunken i tankar stod han framför liket och utbrast

sluteligen: lycklig den, som så lefval; lycklig den, som

så dör! Till sonen Erik Oxeristjerna skref han sålunda:

t eder fader har Sverge förlorat en redlig och välsin-

nad fosterlandsvän, och jag en minister, hvars like

Sverge aldrig, och Europa knappast någonsin ägt. Mig
har han städse varit trogen och bevisat så stora Ijen-

ster, att jag dem näppeligen belöna kan *].

Bisättniugen skedde den 31 Augusti och i Jakobs

kyrka. Kistan blef buren ur huset af Svea rikes råd

i egna personer och sedan till kyrkan af hofråd stats-

sekreterare och andra ämbelsmän i kansliet. Den 18

Mars 1655 skedde i storkyrkan den högtidliga jordfäst-

ningen, bivistad af konungen, drottningen och en stor

skara menniskor. Liket bars af 32 öfverstar och pre-

dikan hölls af Einporagrius. Regnbagar och vädersolar

på hiainielen och Maria Eleonoras samma dag inlräfTa-

de död väckte än mera uppmärksamhet och gåfvo äm-
nen till tal och uttydningar efter hvars och ens olika

åsigter.

De ojemnförligt flesta voro dock nu mera gynnan-

de. Man känner 15 serskilda till Axel Oxenstjernas

äreminne utgifna skrifter, och det blott inom loppet af

första året efter hans död. Det torde vara nästan omöj-
ligt att uppräkna alla, som i sådan afsigt både då, för-

ut och sedeiinera utkommit.

Rikskanslereus stamgods Fiholm ligger i Söder-

manland och Jäders socken. I nämnde kyrka hvilade

hans närmaste slägtingar. Med sonlig tacksamhet, med
broderlig ömhet, rned faderlig kärlek hade han låtit

derstädes uppsätta serskilda minnesvårdar öfver sina för-

äldrar, syskon och förut aflidna barn. Här hade han

*) Palmsköld. Acta arl hist. Karl Gustaf p. 1. Karl Gustaf
till E. Oxensljeina d. 2 Scpt. 1654.
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också valt sin egen hviloplals fjerran från stadens och

slatslifvets buller och prakt ; kännande sig ej mer den

miiglige rikskanslern, stående vid tronens granskap, utan

endast och fasthäldre menniskan bland nienniskor, sonen

bredvid sina föräldi-ar, fadren omgifven af sina barn,

husbonden af sina underhafvande. Kistan af ek, öf-

verdragen med svart kläde, är en af de enklaste bland

de många i kyrkans hvalf förvarade. I henne hvilar

Sverges måhända störste man.

SEXTONDE KAPITLET.

KARL GUSTAFS FÖRMÄLNING.

Under ungdonisresorna åren 1639 och 1640 såg

Karl Gustaf i Paris den då tjugonioäriga hertiginnan af

Mantua, Lovisa Maria Gonzaga. Fastän elfva år äldre,

säges hon dock hafva iugifvit honom en känsla, som
bar stämpeln af ungdomens värma; men ockå af dess

flygtighet. Vi nämna förhållandet derföre, att hon tyc-

kes sålunda hafva varit Kristinas första medlätlarinna i

Karl Gustafs rymliga hjerta. Hon blef sedan gift, först

ined Uladislaus och sedan med Johan Kasimir af Polen;

och som den sistnämndes drottning var hon, näst Czar-

necki, den farligaste motståndare, Karl Gustaf hade un-

der sina polska fälttåg att bekämpa.

Frieriet till Kristina hafva vi redan utförligen om-
talat. För att undvika eller afleda hans enträgenhet,

framkom denna sednare med några andra giftermålsför-

slag. Den första, hon i sådant hänseende omtalade,

var Maria Sofia De la Gardie, äldsta dolteru af gamla

riksmarsken och Ebba Brahe, samt syster till grefve

Maguus och enka efter rikskanslerns brorson, Gustaf

Gabrielsson Oxensljerna. Hon var tre år yngre än

prinsen och ai så utmärkt skönhet, att hennes porträtt

nästan öfverträfTar den ryktbara moderns. Derjemnte

åtnjöt hon mycket anseende för den klokhet och ovan-
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liga duglighet, hvarmed hon förestod sitt hus, och äf-

ven hofvet; ty en lid var hon drottningens öfverhofmä-

starinoa ; alllid ägande dennas utmärkta förtroende.

Redan 1649 begynte Krislina arbeta på nämnde förbin-

delse, och när Karl Gustaf i början af 1651 skulle re-

sa till Oland, framställde hon ett formligt förslag der-

om. Prinsen vägrade, ty grefvinnan var af en nyss i

Sverge inkommen slägt samt enka efter en simpel ba-

ron, och dessutom belastad med tvenne stjufbarn. Hen-
nes anhöriga närde dock ännu någon förhoppning, men
fåfängt. Grefvinnan lefde sedermera nära 50 år som
enka, men derunder aktad och älskad af alla, som ägde

hennes bekantskap. Afven Karl Gustaf som konung

visade, genom gifna förläningar, sin bevågenhet för gref-

vinnan sjelf, fast han icke ville sätta henne bredvid

sig på Sverges konungatron.

När prinsen försmådde grefvinnan De la Gardie,

föreslog drottningen i hennes ställe den sköna Ebba
Sparre, hvilken åtminstone var af en uråldrig svensk

och fordom med konungahuset förbunden slägt, ej hel-

ler belastad med några stjufbarn. Men prinsen afslog

äfven detta anbud; ly, sade han, jag har för bemälle

fröken icke nog lycke för alt laga henne Ull gemål.

Den sköna gunstlingen blef sedermera, såsom vi nämnt,

förmäld med Jakob Kasimir De la Gardie.

Kristina var dock outtrötllig i sina giftermålspla-

ner. Knappt hade Karl Gustaf försakat Ebba Sparre,

förrän drottningen föreslog den tjugosexåriga furstinnan

Sofia Agnes af Meklenburg Schwerin. Detta var mer
i prinsens tycke; men när hertigen, furstinnans far, lät

uti Wien anföra bittra klagomål mot Sverge, blef man
deröfver i Stockholm så missnöjd, att giftermålsplanen

alldeles afbröts. Furstinnan lefde sedermera nära 50
år och dog i ett kloster.

I hennes ställe började Kristina omtala de hol-

steinska furslinnorna. Onder fälttåget 1644 hade prin-

sen sett dem som barn. Både han och hertigen, deras

far, voro böjda för förbindelsen; men Karl Gustaf upp-
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sköt alla dertill sjftande åtgerder, så länge ännu Kri-

slina satt qvar på Sverges tron. Men knappt hade
hon lemnat densamma, förrän giftermåls-underhandlin-

gen begynles Hertig Adolf Johan, som händelsevis

jeste genom Holstein, hörde sig före hos gottorpska

huset och fick gjnnande svar. Men ännu var det ej

bestämdt, till hvilken af furstinnorna konungen skulle

fria. Han skickade derföre sina båda gimstlingar Paul
Wiirlz och frunlimmerskännaren Lorenlz von der Linde
att beskåda föremålen och bestämma valet. De åter-

kommo med begge furstinnornas porträtter, men rösta-

de för den yngre, Hedvig Eleonora; drottning Kristina,

som på ulresan också tagit dem i ögnasigte, talade der-

eniol för den äldre, Magdalena Sibylla. Karl Gustaf

följde karltjcket, hvilket också efter porträtternas be-
traktande blef hans eget. Så bestämdes Hedvig Eleo-

Dora till Sverges blifvande drottning. Erik Oxensljerna

ledde sedermera de formliga underhandhugarna och
liemfirde bruden. Brölloppel firades redan i Oktober
I(]54 under ringränningar och högtidligheter, så prakt-

lulla, som rikets tömda tillgångar kunde medgifva. Kri-

stina kallade dem några falliga och ömkliga fester.

Karl Gustaf hade i flera år tänkt på förbindelse

med någon holsteinsk furstiima, utan alt dock halva

sedan deras barndom sett dem och ulan att veta med
hvem. Kär han nu anmälde sig, var Hedvig Eleonora

l)eslämd åt en meklenburgisk furste, hvilken dock hol-

sleinska hertigen dä afskedade, för att i stället fa ko-

nungen af Sverge till må^. Allt visar, att detta gifter-

mål var å ömse sidor icke hjertats, utan betäkningens

verk. Det var ett fastare tillknytande af den förbin-

delse emellan Holslein-Goltorp och Sverge, som först

grundlades genom Karl den niondes giflermål med fur-

stinnan Krislina och ytterligare af Axel Oxensljerna ut-

bildades under danska kriget 1G44 och freden i Bröm-
sebro 1645, och som sedermera ända till 1719 forlvarade

samt utöfvade stort inflytande på fäderueslmidels öden.

Oaktudl denna frånvaro af all fästmauskärlek blef
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dock Karl Gustafs och Hedvig Eleonoras förening ganska

lycklig. Utan att visa spår af någon särdeles öiiiliet och kär-

lek vardt dock den förut så flyktige Karl Gustaf efter för-

niälniugen sin drottning orubbligt trogen. Hon sjelf var

af ett kallare och lugnare lynne, och hennes bref till sin

gemål äro stela och betydelselösa *). Likväl tyckes hon

hatva för honom fattat så mycken tillgifvenhet, som en

dylik natur kunde hysa. Under sina sagolika polska

iraiugångar hösten 1655, hann konungen icke skrifva

till drottningen så ofta, som hon önskade., Hedvig Eleo-

nora ansåg detta komma af kallsinnighet och sörjde

stilla men djupt **j. Några månader efter Karl den

elftes födelse och tidigt på våren 1656, besökte hon

sin gemål i Preussen och staduade der till sent på hö-

sten. När konungen efter freden i Roskild år 1658

kom till Göteborg, mötte drottningen derstädes och

följde honom sedermera nästan oupphörligt 1658 och

1659. Under motgångarna på sluiet af det sednare

året, var det flera gånger fråga om, atl hon skulle en-

sam återvända till Sverge, men hon ville ej -|-) ulan

stannade hos konungen ända till hans död.

SJUTTONDE KAPITLET.

OM FJERDEPARTS RÄFSTEN.

Lågadeln och ofrälsestånden hade ifrigt önskat Karl

Gustafs upphöjande på svenska tronen. Deras mål och

hopp var att genom honom få verkställd kronogodsens

återindragning; till statsverkets underhjelpande, till an-

*) Riksarh. Svenska drottningars och fuisteliga personers

egenfiändi^a bref. Hedv. Eleonoras bref till Karl Gustaf
1637— 16S9.

*') liiicsark. Bref Ull Karl X. Gambrotius till Karl Gustaf

Sthm. d. 8 oih 29 Sept 1633.

t) De la Qard Joh. Ekeblad till sin far d. 19 Nov. 16S8.

Jfr. Ve la Gärd. arkiv. 8. 229, 240.
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dra skattdragandes lindring, måhända ock till nedsät-

tande af den fruktade ocli afuudade högadeln. Man
väntade derföre med spänd uppmärksamhet, hvad ko-

nungen skulle i denna väg företaga. Rikets behof for-

drade snar hjelp, och det berättades, att Karl Gustaf

tillstyrkt de redan år 1654 af Kristina verkställda räf-

sterna. Men å andra sidan berättades ock, att näran-

de drottning afstyrkt honom från att inlåta sig i ett så

inveckladt och farligt företag; och den utmärkta aktning,

livarmed han efter kröningen behandlade Axel Oxen-
stjerna och hela rådspartiet, den fullkomliga tystnad,

som länge rådde i kronogodsfrågan, väckte ofrälsestån-

dens farhåga att se sina forhoppningar bedragna.

Det säges, att Herman Fleming varit den, sora i

hemlighet uppmanat Karl Gustaf till ifrågavarande räfst,

och meddelat honom nödiga upplysningar. Afven Kri-

ster Bonde arbetade mycket i samma väg, och yrkade

nödvändigheten af indragningar *]. Saken var dock
sådan, att den talade för sig sjelf och kunde ej längre

utan stora olägenheter uppskjutas. Konungen synes dock
icke hafva på förväg uppgjort någon bestämd plan der-

vid, utan låtit leda sig af de iör tillfället förefallande

omständigheterna.

En sak ville han dock iakttaga; det var nemligen,

att först med rådet och sedan med adeln enskildt upp-
göra hela reduktionsstadgan, innan densamma förelades

de tre ofrälsestånden. Sannolika afsigten dervid var att

undvika ensidiga, bittra och långvariga ständsträtor.

Första öfverläggningen företogs sålunda inom rådet.

Åtskilliga hinder och motförslag blefvo framkastade t. ex.

svårigheten alt undersöka och afgöra, hvad som bor-

de återtagas eller icke; faran af att låta befälhafvar-

ne i det redan beslutade polska kriget sväfva i fort-

farande ovisshet, om hvad de här hemma ägde eller

icke ägde. Adeln kunde i stället för räfst åtaga sig

') Bond. Om kammarsaker. Två Krister Bondes betän-

kanden om reduktionen, skrifna 1652 och 16SS. Let
första synes dock af innehållet vara författadt 1654.
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en passande hevillning för sina egendomar, o. s. v.

Men körningen fordrade räfsten ovillkorligt, och rådet

fogade sig deri.

I början af Mars 1655 öppnades riksdagen. Se-

dan polska kriget blifvit så godt som besluladt, och,

märkvärdigt nog, just ögonblicket derefter, då, noea

icke förr, blef frågan om reduktionen framställd för

ständerna och det till en början endast för adeln. Erik

Oxenstjerna ledde å konungens vägnar underhandlingen.

Han bad ridderskapet betänka stålens nöd och bidraga

till dess afhjelpande. Det var endast denna nöd, som
framtvingade reduJilionsförslaget; ty konungen ville

adeln intet ondt, utan önskade just med densamma och

med rådet i förväg öfverlägga om hela saken. Adeln

borde derförc gerna gifva, hvad som blifvit föreslaget;

eljest torde hända, att nätet drogcs dem alla öfver

hufvudet. Förslaget blef i allmänhet väl mottaget och

flertalet ropade _/a/ till alla punkterna. Ofverstarna Lars

Kruse och Krister Horn samt några andra ville utsträc-

ka räfsten vida längre än konungen ämnat, hvarvid de

kommo i en ganska bitter ordvexling med Per Brahe

och åtskilliga andra af högadeln *).

Det DU gjorda förslaget angick emellertid endast

återtagandet af en hop kungsgårdar, soldat-, raatros-

och bergsheniman, samt gods i så kallade omistande

orter, d. v. s. der afyttring af kronogods var alldeles

förbuden, likaså, att egendomar, bortgifna till allodial,

skulle antaga egenskapen af Norrköpings-beslutsgods;

samt att alla afvänlningsbref **j förklarades ogilltiga.

Konungen fann dock snart, att denna räfst skulle blifva

alldeles otillräcklig. Den 26 April föreslog han derföre

i rådet, att adeln borde bevilja antingen en serkild

årlig skatt af 200,000 riksdaler, eller ock indragning

•) Riksark. Rädsprot. d. 23, 24, 28, 30 Mars 1653. Rtd-
darhusarkivct. Riksdagsprotokoll d. 27 Mars 1655.

*") Afmntnings-gods kallades de, som blifvit ät afväntaren
lofvade efter innehafvarens (exspektanlens) framtida död,
eller iiincharvandc slägtens framtida utslocknande.
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af en fjerdfidel bland ståndets till sJcänhs erhållna gods.

Protokollet vid den vigtiga öfverlaggninj^en är afbrutet.

Der finnes dock auteckuadt, hur Erik Oxenstjerna ytt-

rat, del konungen icke ämnade behälla de sålunda in-

dragna fjerdeparts godsen längre, än till dess han ge-

nom hemfallna afvänlnings- och Norrköpings-besluts-

gods bekommit motsvarande ersättning *). På ett anuat

ställe berättas, hur konungen gifvit en skriftelig försäk-

ran all aldrig fordra någon reduktion mer än den

nu föreslagna**). Sluteligeu finnes på ett tredje ställe

upptecknadt, det konungen, strax eller riksdagens slut,

har till belöning för adelns uppoftVingar formligen be-

kräftat dess privilegier ***). Hur ock öfverenskommel-

sen mellan konungen och rådet biifvit afslutad; säkert

är, att rådet beviljade den föreslagna fjerdeparts räfsteo.

Nu kom åfveii delta förslag till ridderskapel. Huf-

vudsaken blef visserligen bifallen; men reglerna för verk-

ställandet föranledde häftiga tvister mellan hög- och låg-

adeln, hvilken sednare ville förhållandevis afstå mindre

andelar af sina gods än den förra gjorde. Slutligen

fogade man sig dock i det närmaste tillsammans -|-).

Sedan konungen, rådet och adeln sålunda efter

sitt godtfinnande uppgjort lörslaget, och först 14 dagar

sedan dessas hufvudsakliga beslut derom var fatladl,

blef det ändteligen framslälldl för de öfriga stånden,

med hvilka man förut om saken talat endast i allmän-

het och likasom i förbigående *}"{)• Tillika återslodo

af riksdagen numera endast några få dagar, hvarförulan

polska kriget var färdigt alt utbrista, hvilket också inom

tre veckor derefter skedde, så all konungen ifiigt på-

•) nådsprot. d. 26 April 16SS.
*•) Fryrelb handlingar. I. 41S.

***) Riddarhusarkiv. Vid riksdagsprotok. 16S5 finnes på ett

löst blad denna anteckning, af M. Schiller gjord efter

Kempensköld. Uppgiften är dock osannolik.

f) Rådsprot. d. 2, 3 Maj 1655. Eiigcslr. Rosenhanes dag-

bok, d. 2 Maj 16SS.

if) Rådsprot. d. 24 \pdl 1655.
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skyndade öfverläggningarnas slut för att sedan få med de

nästan färdiga tropparna afsegla till Polen. Sådant allt

tycktes tillkännagitva, att nian ville under tillställd och
beräknad brådska ocb öfverraskning vinna ofrälsestån-

dens bekräftelse på det gjorda reduklionsförslat^et.

Det var först den 7 Juni, soai saken blef hos de

sednare furedragen *). Böndernas första utlåtande kän-

na vi ej. Prester och borgare ogillade förslaget såsom
allt för lindrigt mot adeln och ofördelaktigt för kro-

nan; också derföre, att de ej hade tillräckligt rådrum
att öfverväga ett så vigtigt ämne. De ville också, att

tiden för reduktionen skulle tagas från 160-2, i stället

för 1652, samt bådo konungen att för all del icke

släppa saken så lätt, utan bättre iakttaga sin, kyr-

kans och kronans fördel: och häldre uppskjuta ärendet

till nästa riksdag, då man kunde hinna det samma
riktigt öfverväga och dermed gå i botten o. s. v, **j.

Oaktadt dessa insagor, och fast ej heller adeln ännu
var fullt ense om alla punkterna, lät man renskrifva

riksdagsbeslutet och deri inrycka den föreslagna reduk-

lionsstadgan med tillägg, att ständerna lofvade henne
såsom obrottslig lag evärdeligen hålla. Delta riksdags-

beslut lades för ständerna till anlagande. Det mötte

ett allmänt och häftigt motstånd ***]. Adeln skickade

ett utskott till rådet, men landtmarskalken Erik Fle-
ming sprang förut och ställde så till, att det ej fick

komma fram. Dagen derpä, eller den 16 Juni ville

ståndet afskicka sina anmärkningar skrifteligen , men
Erik Fleming uteslöt egenmägtigt flera punkter deribland.

Ståndet ville nu vända sig till kouuiigen sjelf, men Erik

Fleming kom med den hälsning, att konungen icke ville

taga emot dem. Fyra dagar efter riksdagens slut blef

*) Presteståndets arikiv. Riksdagsacta 1650, 1639. protok.
d. 7 Juni 1635.

**) S. st. Presteståndets belänkande d. 14 Juni 1633. Råds-
prot. d. 13 Juni 1635.

•**) Rådsprot. d. 16, 17 Juni 1653.
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denne Erik Fleming upphöjd till riksråd, under myc-
ket ogillande från liddaihuset *).

Hos presterna mötte förslaget lika molsland. Bi-

skop Laurelius förklarade, alt siandet alldeles icke ville

underskrifva rediiklionsstadgan, ly kronans rutt var

icke lillräckUgen bevakad. Doktor Emporagrius ville

nödvändigt ha tiden från 1604 och anmärkte dessutom,

att ständerna icke ägde bevilja någon reduktion, ly en

sådan var konungens ensak. Laurelius sade slutligen;

vi tre ofrälse stånden ogilla så väl sjelfva stadgan,

som att hon i riksdagsbeslutet införes såsom obroltslig

lag. Vi vilja sjelfva gå upp till konungen och bedja

honom läsa den skrift, som vi vid 16S0 års riksdag

inlemnade till drotlning Kristina, och af hvilkcn han
kan finna våra skäl, samt alt han ensam har rättig-

het bestämma lagarna för reduktionen **).

På samma sätt gick det med borgareståndet, hvars

taleman Prylz förde alldeles samma språk som prester-

na; och nar Erik Oxenstjerna och grefve Magnus sökte

skrämma honom för några fällda uthilelser, svarade han:

orden äro ej mina utan ståndets, hvilkct orubbligt vid-

håller sitt beslut ***).

Bönderna yttrade: vi ärc allt för okunniga för

att mägta rätt bedöma hela reäuktionsstadgan; likväl

måste vi henne ogilla, ty eljest blifva vi af hemma-
varande medbrödcr ihjelslagna; såsom de der gifvil

bort deras hus och hem. Också strider hon mot ko-

nungens af oss besvurna höghet. Brahe sökte visa dess

Dytta för kronan. Talemannen svarade; men vi bön-

der frukta, alt hon drager öfvcr oss den li/fländska

seden -j- . Vi önska derföre antingen uppskof 7ned hela

räfsten, eller att konungen sjelf beslutar derom
-f-\-;.

*) Engcslr. Rosenhanes dagbok; hvarur dessa anteckningar
om Er. Fiemings uppförande iiro tagna. Innehållet

smakar dock af partisinne.

**) Biksark. Radsprol. d. 16, 17, 18 Juni IG-Io.

**") Riksark. Rådsprot. d. 15, 16, 17 Juni 1655.

f) D. v. s. lifcgcnskapen.

tt) Riksark. Rådsprot. d. 16 Juni 1655.
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Efler invcket talande fram ocli tillhaka, mcdgåfvo

dock ständerna, alt den föreslagna rediiktionsstadgan

lick intagas i riksdagsbeslutet, dock sålunda, all honun-

gen skulle dcröfvcr sjelf förfalla en yllcrligarc förkla-

ring, hvilkcn sländcrna lofvade med hörsamhet efler-

Irfva. Ordslällnirigen om ohroUslig lag Idef utesluten *).

Ännu återstod en storm, och den mellan konun-

gen och rädet; måhända angående den fdires inagt öf-

ver godsen. Tvistens innehuli kan ej med säkerhet

upj)gifvas, ty ])rolokollet är ofullständigt och afbrulet.

Det siular med dessa konungens ord till Schering Ro-
senhane. Jag ser nog, hvarl du syftar; men viljen i

laga saken på del sätlel, så mäsle också jag laga mi-

na och rikets rättigheter i akt. En kung bör väl ha
lika stor magt, som en adelsman; men i, gode herrar,

hafven begynt all här i riket lägga en grundval, sorti

jag alldeles icke kan tåla. Jag beskyller icke alla,

men vet nog hvem. Derpå steg koriungen upp och gick

ul **]. livad sedermera föreföll, kiinna vi ej; men d.

25 Juni underskrefvo ständerna riksdagsbeslutet, livar-

uti också den föreslagna reduklionssladgau var inlagen.

Det hulvudsakliga innehållet af denna stadga var

i korthet följande:

l:o) Till kronan skola indragas alla gods, som
blifvit frän densamma bortgifna på grund af falska upp-
gifter om antin^^eri egendomarna och deras värde, eller

om gåfvotagarens eller dess förfäders förljeriSter; hvar-

jemnle de, som vid köp eller Lyten föroiällat kronan,

skola återgälda skadan.

2:oj J^ageii har strängeligen förbjudit, att från kro-

nan afsöndra så kallade omistande lägenheter eller hem-
man i omistande orter. Deriöie skola till kronan ovill-

korligen återtagas alla d^jdia, de må hafva blifvit från

henne afyUrade medelst gåfvor, förpantning eller till

och med köp. innehafvarne, som mottagit de olagliga

gåfvorna, mu sk\lla sig sjelfva för förlusten. Ue an-

•) liiksark. Rudsprot. d. 18 Juni 1G5S.
") Rädsprot. d. 16, 17, 1» Juni 1633.
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dra återfå vid godsens afletnnatide sin pant eller köpe-

skilling. Som omistande orter anses kronans slott, la-

dugårdar, ängar, parker, fiskerier, qvarnar, krutbruk och

fästningar; likaledes hetnman, som blifvit anslagna till

boställen eller löner åt presterskapet, läroverken, bergs-

lagerna, postverket, liäradshöfdingar, länsmän, soldater,

älven ål städer. Ytterligare hela Norrland jemnte Åland,

hvilka äro bestämda till matrosers anskaflande och

flottans underhåll. Sluteligen också tullar, hamnar och

en del stadsskatter.

3:o) Alla egendomar, som blifvit bortgifna till a//o-

dial, d. v. s. euskildt arf och ägo, skulle förvandlas

till Norrköpings bcslulsgods, d. v. s. sådana, som vid

sista manliga bröstarfviu^ens död hemfalla till kronan.

4:o) Oberäknadt ofvauslående medgifvande skulle

till kronan återtagas y^. af alla de gods, som adeln

till skänks erhållit. Efter denna den vigtigaste punk-
ten, har hela åtgerdea bekommit namn af fjerdeparls-

räfsten

.

5:o) Alla dessa indragningar gälla endast de gods,

som blifvit skilda från kronan efter den 6 No v. 1632,

d. v. s. efter Gustaf Adolfs död.

Sådan var uppkomsten och beskaffenheten af den

så mycket omtalade 1655 års fjerdeparts reduktion.

Man ser tydligen, hur den var jett adelns försök att

genom denna uppoffring komma från strängare efter-

räkningar; samt att Karl Gustaf också ingått i planen,

antingen derföre, att han ansåg den billig, eller ock,

att han skyggde tillbaka frän rlet myckna obehag, de

inbördes tvister, måhända oroliglieter, som af mera
hårdhändta ålgerder kunnat föranledas. Hvad i stadgan

mest saknades och tadlades var, att ingenting blifvit be-

stämdt om den mängd skattehemman, som genom skat-

ternas försäljande till adeln blitvit, eller höllo på att

blifva förvandlade till frälsehemman, och deras ägare

från sjelfständiga bönder till bundna frälse-underhaf-

vaude. Detta var troligen orsaken till bondens fruk-

tan för deu lifflCLndska seden, och bidrog jemute de
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anföra skälen till ofrälseslåndens missnöje med hela

stadgan

Hvad under Karl Gusta''s regering jtfeiligare i detta

liänseende vidgjordes, skola vi framdeles omtala.

ABERTONDE KAPITLET.

KARL GUSTAFS FÖRSLAG ATT ANFALLA POLEIST.

Som bekant är, hade polska Wasarna ännu icke

formligen uppgifvit sina arfsanspråk på Sverges krona.

Kristinas afsägelse tycktes lemna ett godt tillfälle att

göra dessa gällande; ty pfaltsiska ätten härstammade

från Gust&f Wasa entiast på mödernet, Sigismunds af-

komlingar deremot på fädernet och dessutom äfven

från en äldre gren. Tillståndet i Sverge var på sätt och

vis lockande till sådant försök. Det var allmänt bekant,

huru Krislina uttömt rikets tillgångar. Bremiska kriget,

hvilket just då började antaga en för Sverge olycklig

och vidlyftig vändning, borde afskrämma sistnämnde

rike frångått inlåta sig i andra stridigheter. Ledd af

dessa skäl, beslöt Johan Kasimir bevaka sina påstådda

rättigheter. Han afFärdade sändebudet Canaziles till Stock-

holm under sken att förnya fredsunderhandlingarna,

ISågra dagar före drottningens afsägelse fick denne fö-

reträde, och yttrade då under hälsningstalet också föl-

jande ord. At Gustaf Adolf och Krislina har Polen

visserligen gifiil svcnsha, lionungatilleln, men ull hädan-

efter också lemna den åt en ny furste-ätt derlill ärn

vi hvarlien skyldiga eller villiga. Vår konung har lika-

ledes till någon del kunnat fördraga, alt hans när-

maste släglingar varit i besittning af Sverges konunga-

rike; men han kan deremot alldeles icke medgifva, att

delta hans fädernearf hädanefter tillfaller en helt och

hållet främmande slägl. På denna anmärkning svara-

de Kristina helt kallt: min slägtinge, Karl Gustaf, skall

med 50,000 vittnen bestyrka sin lagliga rätt till Sver-
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ges krona. I anseende till den snart förestående utre-

san, brydde hon sig iclce vidare om saken. Canaziles

deremot, lör alt i lullslandigaste måtto hevaka sin her-

res hasta, aflät till erkebiskopen och till alla ständerna

en formelig uppmaning, alt icke sälla kronan på Karl
Quslafs hufvud; ly de skulle derigenom begå en oräll-

visa mot Johan Kasimirs ärfda anspråk. Dessa po-

lackens åtgerder blefvo hos alla med missnöje ansedda.

Ofver allt yttrades betänkliga hotelser. Del vore högst

oanständigt af Canaziles alt vilja oroa, till och med
öfverändakasta den stal, till hvilkcn han var skickad

som fredlig underhandlare; än mer att framkomma
med sådant inför drottningen, kronprinsen och alla

ständerna; han hade derigenom förverkat det skydd,

honom som gcsandt tillkom; ja, man kunde gerna till

lifvel straffa en sådan förbrytare mot svenska rikels

majestät, o, s. v. Karl Gustaf lugnade sinnena, men
yttrade derjemnte högt och bestämdt: då Gud, drott-

ningen och ständerna gifvit mig Svea rikes krona, så

skall jag också veta försvara den, mot hvem del vara
må. Ingen enda svensk fällde elt ord lör polska Wa-
sarna, och kröningen försiggick utan minsta hinder. Vid
denna sakernas vändning ändrade Canaziles ton och er-

böd nu Polens vänskap samt förbund mot Ryssland.

Karl Gustaf svarade, alt Polen hade medelst Canaziles'

djerfva och obilliga yttranden brutit stilleståndet med
Sverge och gifvit anledning till nytt krig. Karl Gu-
slaf ämnade också med elt sådant straffa Polens för-

mätenhet, så framt ej Johan Kasimir genom ny be-

skickning till Stockholm utplånade den tillfogade för-

olämpningen. Oroad af dessa hotelser, visade Canazi-

les för Axel Oxenstjerna ett bref från polska storkans-

lern, hvari denne tillkännagaf, alt om Canaziles insaga

betraktades som en förolämpning, ville man gifva Karl

Gustaf upprättelse derför. Denne sistnämnde vidblef

sitt (örra beslut och yttrade, alt en sådan upprättelse

fordrades samt, att Polen borde derom och om freds-

underhandlingen skicka till öveige sändebud, och det med
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riktiga fullmagter, eljest blefve de icke emoltagna. Ca-

naziles, ytterligare uppskrämd, lofvade, att en sådan be-

skickning skulle komma, och skyndade genast till Polen.

Det var mer iin sannolikt, att den veksinnade och med
Ryssland och kosackerna i öppet krig invecklade Johan

Kasimir skulle genom alla möjliga eftergifter söka und-

vika en fejd mot den unge och ärelystne Karl Gustaf

samt mot de, om än fattiga, dock tappra och segerva-

na svenskarna.

Deremol visade sig snart nog, alt i Sverge funnos

många, som alldeles icke fruktade utan snarare önska-

de en fejd mot Polen. Först konungen sjelf. Hans

krigslystnad friin barndomen bafva vi redan nämnt, och

om dess oalbrutna fortfarande lemuar hans historia män-

ga och ojäfakliga vittnesbörd. Så var han ock af sam-

tiden ansedd. Ett rykte gick, att han redan 1648

ogerna såg sin krigarebana afbrytas genom westfaliska

freden. Hans lynne omtalades såsom oroligt och i hög

grad lyslet efter magt och utmärkelse, i synnerhet kri-

garens. Han sjelf lät undfalla sig ord om stora planer,

om Sverges välde öfver alla öslersjö-s(ränderna, om
holländarnas utestängande derifrån, oui en vidsträckt

nordisk monarki o. s. v. Med sådana bilder sväfvande

för länkan, var del naturligt, att freden med dess obe-

luärkla, men trägoa, svåra och ofta misskända mödor,

och i synnerhet att det invecklade och qvistiga reduk-

tiousarbeiet, skulle förefalla honom obehagligt och svårt;

det var naturligt, att han mer älskade kriget med dess

mödor och faror, men ock med dess upplifvande vex-

lingar och dess bländande ära. Man finner äfven spär,

alt han genast under första månaderna af sin regering

börjat bereda sig till polska fejden, såsom en nästan åt-

gjord sak. De mot Bremen värfvade tropparna höljos

tillsaramans, äfven efter slutad förlikning. Till Polen

inskickades flere spejare för att utforska ställningen och

om möjligt för Sverge vinna tänkesättet. Jladziejowski,

som flyttal till Paris, kom tillbaka till Hamburg, och

erhöll Karl Gustafs bekräftelse på de GOOO riksdaler.
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som Kristina lofvat bonom i årligt underhåll. Redan
i början af Oktober 1654 har han under forlofnings-

högtidlighcterna i Gottorp hemligen med Erik Oxen-
sljerna öfverlaggt om de åtgerder, som borde mot Polen

vidtagas *).

Karl Gustafs ofvaungmnde tänkesätt delades i

Sverge af ganska många. Adeln i allmänhet önskade

krig, den rika, för att komma från reduktionen, den

faltiga för att vinna byte och befordran. Sistnämnde

skäl inverkade ock på de oroliga, de missnöjda, de

förstörda bland alla stånd och klasser. Sjelfva folkets

gamla vikingalynne, med dess rof- och krigslystnad,

dess segervana, dess öfvermod, hade i betydlig mån
blifvit upplifvadt genom de sista ovanligt lyckliga fält-

tågen. Svensken, genom Östersjöns vågor, genom skär-

gårdarnas klippor, genom nordens köld och sluteligen

genom sin egen fattigdom, tryggad mot de flesta ficndt-

liga anfall, hade jemnförelsevis föga att frukta af ett

krig, hvilket nu mera sällan härjade hans ögen boning,

men deremot nästan alltid förde honom sjelf till seger,

till ära och till söderns rikare land och byten. Detta

tänkesätt har mgenstädes tydligare och uppriktigare ut-

talat sig än i den öfverläggning, som inom svenska rå-

det fördes, när Kristina år 1652 ville angripa Danmark.

Då uppräknades följande skäl för kriget: l:Oj A/la

namnkunniga stater hafva uppkommit och bibehållit

sig genom eröfringar och genom alt injaga fruktan

hos grannarna. En ädel romare sade: «genom strid

voch eröfringar har Roms välde uppvuxit, icke genom
((det klenmod, som de fega hedra med namnet af för-

((sigtighef.n På samma sätt har äfvcn värt Sverge

vunnit ära och magt, men också hat och afund. Om
vi nu lade oss på latbänken, då vore vi lyckan ovär-

dige och skulle af henne öfvergifvas samt förlora,

hvad vi redan vunnit. 2: o) Det är fara värdt, att

*) Riksark. Hemliga hvalfvct. Radzicjoicskis brcf. Proto-

koll, d. 2 Dec. 1G36 och 11 Febr. 16S7, vid ansläildt

förhör med H. RadziejowskJ.
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freden såsom elt Capua förslappar oss, äcrföre böra

vi i likhet med romrarna underhålla kriget, emedan
det är brynstenen för vår tapperhel. 3: o) Fredens

vanliga följeslagare är folkels missbelåtna knarrighet

och inbördes trätor. Hannibal sade; »ingen stor stat

vkan länge hvila: har den ej yttre, så får den snart

dinre ftender.n Livius säger: ^medborgerliga strider

ahafva varit och skola alltid blifva folken mer skad-

(xliga än krig, pest och hungersnöd.^ Afven här i

Sverge hafva oenighelsgnistor visat sig. Dessa kun-
na ej bättre qväfvas, än genom att gifva folket annat
all tänka och arbeta på; häldst ett krig, så att de af
fruktan och gemensam fara må sammanhållas. Så
gjorde Alexander med sina upproriska soldater. 4:o)

Ett handlande folk har äfven under freden full sys-

selsättning; men ett hårdl och krigiskt, sådant som,

vårt, vet ej, hvad del under fredstider skall företaga
sig. Sådana voro de gamla göter; sådana ock vi.

Nittio års krig hafva gifvit oss vana dcrvid och vi

hafva af dem befunnit oss väl. 5:o) Romrarne och
de gamle göterna förde krig för all dermcd vinna ri-

kedomar; så hafva också vi från tyska fälttågen hem-
fört mycket penningar, hvarmed land och städer blif-

vil odlade och bebyggda. Nu behöfver man i nytt

krig söka nya medel och ny sysselsättning. Här i

landet finnas nemligen många, som redan slösal bort,

del de vunnit, och äro skuldsalla; andra, som förlo-
rat allt anseende och allt hopp all i fredliga lider

komma fram, och hvilka endast genom uppror och
omhvälfningar kunna räddas; personer, som afundas
de redliga, hota del bestående och af missnöje med sin

egen ställning vilja omstörta allt. Dessas oroliga
verksamhet bör afledas och sysselsättas medelst ett ut-

rikes krig. 6:0) Sverge har nu ståtliga generaler,

Gustaf Adolfs lärjungar och verkliga Marlis fostersö-

ner, hvilkas skicklighet bör begagnas; derjemnte en se-

gervan här, hvilken, då den med betydlig kostnad un-
Fryxclls Ber. XI. 5
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derhållcs, äfvcn lör till nytla användas *). Sådana

voro de skäl som år 1652 anfördes, och äfven nu

framdrogos och gillades, visserligen icke af niiingden,

inen af många* och dessa många voro just de genom
Ivnne och betryck mest högröstade.

Ett sådant länkesätt fick uy näring genom sven-

skarnas hat och förakt för polackarna. Hatet hade hlif-

vit alslradt och underhållet genom striden mellan sven-

ska och polska Wasarna, genom religions-bitterheten

mellan svenska lutheranerna och polska katolikerna,

samt genom minnet af såväl polackarnas öfvervåld vid

Sigismunds kröningsbesök, som af fäktningarna vid Ste-

geborg och Stångebro. Föraktet var en följd af sven-

skarnas oupphörliga segrar öfver polackarna från lfi20

lill 1629, samt af förhållandet uti Polen. Ryssar frän

ett håll och polska kosacker från ett annat öfversväm-

made härjande och segrande mer än halfva riket och

det tycktes nästan omöjligt för Polen alt kunna be^tå

mot dessa två fiender, serdeles så som polackarna sjelf-

va uppförde sig. De svenska spejarne lemnade derom

följande beskrifning.

Polska staten saknar mynt. På riksdagarna blifva

visserligen stora gerder beslutade ; men deras utbeta-

lande sker sömnigt, ovilligt och ofullständigt. Polen

saknar äfven troppar; när det allmänna uppbådet kal-

las, då samlar sig en svärm af 40 till 50,0000 man,

livars enda bragd dock vanligen blir att tåga förslöran-

t\e genom sitt eget land, ty efter sex veckor upplöser

den sig sjelf och kan sällan hållas längre tillhopa. Mel-

lan innevånarna sjelfva råder en evigtvarande oenighet;

mellan dem och konungen ett lika oupphörligt och öm-
sesidigt misstroende. Ingen vill lyda, alla befalla. Riks-

dagarna äro ytterst stormiga. Aren 1652 och 1654

upplöstes de, utan att fatta något beslut. Ar 1655

gick våldsamheten så långt, att en adelsman med sin

dolk genomborrade den andras kindben, och delta i

*) Engcstr. 4:to Consultatio de bello polonico.
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n*årvaro af Isonungen, rådet ocli liela riksdagen, — och

ostrafTadt. Samhället syntes nära sin undergång; kato-

liker och protestanter tvistade; likaså polackar och li-

tbauer. Dessa sednare ville upplösa föreningsbandet

med de förra. Redan 1648 börjades af en och annan

underhandlingar om landets skiljande från Polen och

förening med Sverge *). När nu polackarna icke ville

eller mägtade skydda lithauerna mot Ryssland, öppna-

de dessa sednare omigen dylika underhandlingar, och

redan hösten 1G54 sökte Diinaburg med kringliggande

nejder, att komma under svenskt beskydd **). Polen

ansågs näsfan ohjelpligen förloradt. Oordningen, skrif-

ver svenska sändebudet, oordningpn och villervallan i

Polen beslår ännu och skall beslå så länge riket sjelfl

kan äga bestånd ***). Per Brahe framställde redan

1654 uti svenska rådet ett förslag, att med ryssens till-

hjelp dela Polen -j-), och inom sistnämnde land upp"
trädde personer, som trodde sig under syner och up-

penbarelser höra från höjden röster, som ropade ve

och förbannelser öfver Polen och dess förvillade folk -[-[-).

Ett sådant iand skulle efter all anledning blifva

lätt byte för den förslkomniande fienden. Ryssar och

kosacker hade redan plundrat nära hälften och kunde
snart taga alltsammans, om ej Sverge skyndade att ryc-

ka undan äfven sin andel i bytet. Det är otvifvelak-

tigt, att detta förhållande och denna beräkning har så

väl hos Karl Gustaf som många bland svenskarna ökat

benägenheten för polska kriget.

*) Brali. FoI. T. 21. Bengt Skytte till Per Brahe. Slhm.
den 17 Nov. 1648.

•*) Rådsprot. den 12 Dec. 1651.
*'*) Riicsark. Hemliga hvalfvet. Uti en kista fylld med hand-

lingar rörande Karl Gustaf. Johan Kock till Karl Gu-
staf. Dantzig d. 7 Jan. 1634.

t) Rådsprot. d. 12 Dec. 1654.

it) Lauterbachs polnische Chrönick, p. 664.
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NITTONDE KAPITLET.

KARL GUSTAFS FÖRBEREDELSER TILL
POLSKA KRIGET.

Etl anfallskrig, sådant som det ifrågavarande, kun-

de likväl icke företagas ulan rådels och ständernas ti-

fall, B'ör alt erhålla del ena först och det andra se-

dan, vidtog man följande ålgerder. Den 11 December
1654 sammankallades rådet; dock uteblef konungen

sjelf, för att, som han sade, göra deras öfverläggning

så fri och obehindrad som möjligt. Den unga riks-

kansleren Eiik Oxensljerna framställde å regeringens

vägnar följande frågor. l:o Om ej Sverge, i anseende

till grannarnas rustningar och krig, borde sjelfl sälla

sig i försvarsslånd? 2; o Mol hvem sådana rustnin-

gar borde riglas, mot Danmark, Polen eller Ryss-

land? — Några talade för freden. Magnus Gabriel

De la Gardie sade: vi böra framför allt söka freden,

ty sådant är oss nyttigt och Gudi behagligt. Vi liaf-

va ej heller någon gilUig orsak; ulan skulle af blott

vinningslystnad börja kriget. Men etl dylikt förfaran-

de kunde måhända anslå hedniska romare, deremot

icke uss, som bekänna den kristeliga kärlekens bud.

Bengt Skylte sade: Sverge har land och ära nog, men
hat och afund förmyckel; hvilka båda skulle, om vi

vu började krig, förena emot oss alla sinnen. Förut,

och medan vi voro ringa och obemärkta, var del tvärt-

om, och våra många segrar mot ryssar och tyskar

hafva till en del vunnits genom deras egen oenighet

och mången gång med deras eget blod. — Men vi

hafva genom dessa krig ådragit oss namnet af ett oro-

ligt och roflystet folk, hvarföre vi också numera sä-

kerligen skola möta allmänt missnöje och motstånd. —
Vi böra visserligen försvara oss, men att börja krig

utan orsak, det är all göra sig skyldig till ett röfve-

ri, som strider emot Onds bud och kärleken till nä-
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stan. I samma anda talade Herman Fleming, Gustaf

Bonde och till en del också Per Brahe. Alla de öfri-

ga voro mer eller mindre böjda för rustningar och

krig. Deras talan fördes af Krister Bonde och i syn-

nerhet af Erik Oxensljerna. Som skal anfördes de of-

vannämnde, de vanliga: Sverges krigslynne, hrigsvana,

krigslycka, till och med Irefnad under krig; härens be-

hof af öfning och arbete; Polens hotande fall och allt-

så angelägenheten, att dervid rycka till sig någon del

af del rika och lättvunna bytet; del lockande tillfället

alt begagna Polens oenighet likasom fordom Rysslands

och Tysklands, och som man hoppades, med samma
lycka, o. s. v. Flertalets beslut hlef alt genom un-

derhandling söka fred, men derjemnte företaga en cÄ-

varsara krigsrustning; och slutligen att anförtro både

det ena och det andra åt konungens ledning och godt-

fiunande.

Andra frågan var, mot hvem rustningarna borde

riglas? Wrangel, Wittenberg, Krister Bonde och For-

bus talade i detta fall om Danmark, men flerta-

lets beslut gällde Polen. Sist begärde Oxensljerna,

att till konungens säkerhet erhålla cu afskrift af det nu

fattade beslutet, hvilket beviljades *). Sedan denna för-

beredelse sålunda blifvit afgjord, tog konungen genast

och redan följande dagen ett njtt och afgörande steg.

Liksom förut i hans frånvaro, men på hans vägnar

|>jorde Erik Oxensljerna för rådet följande framställning.

Sedan nu hären enligt gårdagens beslut blifvit rustad,

om då Polen afstår från sina anspråk på Lifflnnd

och Johan Kasimir från sina anspråk på Sverge; bör

då Karl Quslaf nöjas dermed, och på tn sådan försäk-

ring, som blott beslår af bläck och papper, afshcda

sina troppar, och åse, huru andra magier, ryssm
eller lirandenburg, bortsnappa del för Srerge så vät-

belägna Vesl-Preussen, med dess vinslgifvande tullar?

Vore det icke tröghet, dumhet, ja rent af dårskap, alt

') Rådsprol. d. 11 Dec. 1634; samt ett fragment af ell

dylikt, hvilKct synes vara för samma dag.
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försumma ell så gynnande lillfäUc liU seger och landvin-

ning? alltså, månne ej konungen bör fordra, all Polen ul-

öfver nämnde anspråks nedläggande betalar Si^crge kost-

naden för dess rustningar och afstår ett landskap till

pant och säkerhet, all Polen ej mer ämnar oroa Sver-

ge? Denna fråga, hvilken uäslan innefattar en krigsför-

klaring, blef, besjnnerligt nog, bifallen med mer enig-

het än de förra. JXågon förändring, ovisst på hvad
sätt, hade föregått; ty några af dem, som d. 11 Dec.

talade för fred, förde d. 12 Dec. ett helt annat språk.

Magnus Gabriel De la Gardie hade tystnat: Per Brahe
talade ifrigt för det nu framställda förslaget, och på-

stod till och med, att Karl Gustaf borde begagna till-

fiijlet och i Sverges skydd mottaga alla de polska land-

skap, som vilja deråt sig anförtro. Bengt Ökytle, med
än större omkastning af tänkesätt, talade i samma an-

da och påstod, alt Sverge borde till pant och säker-

het taga Preussen, som är Lifflands förmur och öster-

sjöhandelns öga och hvilkel eljest kunde falla i farli-

gare händer. Likasom Sverge fordom vunnit Liffland

och Pommern genom att gifva beskydd ål Revel och

Slralsund, likaså borde nu Karl Gustaf i sill försvar

mottaga hvar och en, som hade derom, vore det ock

hela Polens rike. Så mer eller mindre ifrigt talade

alla för krigiska åtgurder; alla, undantagande Gustaf

Bonde och Herman Fleming. Den förre var nöjd om
Polen afslode sina anspråk på Liffiand och på Johan
Kasimirs arfsrätt till Sverge; de enda gilltiga krigsor-

sakcr, man kunde förebara. Herman Fleming yttrade

detsamma, och alt man ej med för hårda villkor borde

tvinga polacken till krig. Man borde ej heller genom
all laga polska landskap i sill beskydd reta andra

'^nagter och sälta sig sjelf i vidlyflighet. Dessa iusa-

gor tjenade till ingen ting. Det ojeranförligt största

tlertalet fattade följande beslut: konungen bör genast

och kraftigt rusla sig mot Polen; han bör ock i sill

beskydd mottaga de polska landskap, som sådant sö-

ka; ty del vore okristligt all icke försvara de betryck-
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la, som ropa om hjelp. Han bör ej heller nedlägga

sina vapen, förrän Polen nedlaggl sina anspråk ock

bclall krigsomkoslnaderna, samt lemnat liUrucklig pant

och försäkran för framliden. Gifves dilla med godo,

är del godl; hvarom icke, lagcs del med magi; dock

bör ej krig begynnas ulan sländernas bifall. Lednin-

gen af allt della lemnades med falll förlroende i ko-

nungens hand *).

Sålunda hade rådet gifvit sitt bifall till kriget; meu

ännu återstod att utverka ständernas. Vid riksdageu

1655 blef ett utskott af adels-, prest- ocli borgare-

slåudea uppkalladt i rådet. Karl Gustaf var sjelf när-

varande ocli lät genom Erik Oxenstjerna uppläsa ea

lång framställning, huru Scerges Irygghet hotades ge-

nom Danmarks, kejsarens, Brandenburgs, Polens och

Rgsslanda afund, eller rustningar, eller sins emellan

förda krig; huru Scerges ära biifvil förnärmad genom

Canaziles's uppförande; huru Polen brutit det gällande

slillcståndcl och afslagil alla Karl Gustafs billiga för-

likningsförslag, o. s. v. Konungen begärde dcrföre

om allt detta de tre ståndens mening och utlåtan-

de. Redan vid mottagandet af denna skrift uttalade

preste- och borgarestånden sina önskningar för fredens

bibehållaude ocli adeln tordrade betänketid, Dageu

derpå kommo alla tre tillbaka och anhöllo att få upp-

riktigt framställa sina (ankar. Dem syntes oafgjordt,

huruvida Sverge verkeligen befunne sig i någon nöd-

vändighet alt bryta freden. Om äfven krigsorsaker

biifvil gifna, så föreskrifter dock nittonde punkten i

Stumsdorffska stillesiåndsfördraget, all man bör först

söka sådana i godo förlika. Ständerna vilja alltså

för närvarande undanbedja sig kriget och anhålla, alt

konungen måtte stanna i landet för att afskaffa alle-

handa der inrotade oordningar, o. s. v. Etter upplä-

sandet häraf och till svar förde Karl Gustaf ständerna

till sinnes, huru Polen genom Canaziles' beskickning

•) Rådsprot. den 12 Dec. 16S4.
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hade förolämpat Sverge och lihasom sträckt händerna
efter dess krona. Landlmarskalken invände: men pol-

ska regeringen har ju sökt ursäkta delta silt fel?

Karl Gustaf svarade: men förolämpningen var med flit

gjord och angick ej blott mig enskildt utan äfven hela

edert rike. Min afsigt är fredlig; men Polen är sa

eländigt, att del måste falla sönder, hvarvid Sverge
hör passa på och erhålla sin del; och nu gjorde ko-
Dungen och Erik Oxenstjerna åter en lång framställning

om rikels fara och behof af starka rustningar, o, s. v.

Biskop Laurelius åberopade oniigen ur polska stille-

ståndsfördraget den 19 punkten, som handlade om vän-

ligt biläggande af uppkomna tvister. Oxenstjerna in-

vände: en vänlig förlikning hafva vi sökt och söka
ännu, men fåfängt. Karl Gustaf sade: polackarna

hafva brutit förbundet och vilja i framliden angripa oss,

hvadan sjelfva förnuftet befaller oss i förväg angripa
dem. Biskopen läste åter upp den 19 punkten och

inente, att hvad polackarna mot slilleståndel brutit,

vore likväl ingen tillräcklig anledning att ånyo börja

ett blodigt krig. Efter något tvistande lofvade stän-

derna att ånjo taga saken i öfvervägande. — Två da-

gar derefter eller den 23 Mars, gåfvo de ändteligen det

begärda bifallet. Men till och med vid öfverleninaudei

deraf bådo prester och b(jrgare, att konungen, såvidl

möjligt, måtte söka fredlig förlikning; ty rikels utblot-

tade tillstånd försvårade utförandet af ett krig. Karl

Gustaf lackade för deras bifall; bad Gud gifva det

nyttigaste råd; lofvade göra sitt bästa; hoppades ock,

alt ständerna och deras hemmavarande medbrödcr skul-

le såsom förfäderna med trohet och nit stödja sin ko-

nung och silt fädernesland *).

Bönderna hade icke fält deltaga i dessa det hem-
liga utskottets öfverläggningar. De vände sig sedermera

till konungen personligt och bådo honom lemna krigets

utförande åt sina hufdingar och sjelf stanna hemma

') Rådsprot. d. 20, 21, 2., Mars 1635.
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vid riksstyrelsen. Karl Gustaf svarade: i bcdjen illa

och Ull eder egen skada. Nästan en kvar af eder har

en son eller stägtinge i hären, och just för dessas

skull måste också jag vara der. Mina höfdingar skulle

nemligen behandla dem endast som soldater: jog dess-

utom såsom medborgare och landsmän, för hvilkas bä-

sta jag anser mig böra vaka, likasom för milt eget.

Så utverkades ständernas bifall till polska kriget.

Det intogs i riksdagsbeslutet, hvarest man också med
tacksamhet omtalade, huru konung Karl Gustaf beröm'

ligen låter vara sig angeläget att med utlandska mag-

ier på allt möjligt sätt bibehålla vänskap och ett godl

förtroende.

Nu återstod att finna medel till de beslutade rust-

ningarna, och detta var svårare. Ständerna beviljade

ansenliga utskrifningar och gerder, men dessa räckte

icke till. Karl Gustaf nödgades på en mängd enskilda

händer upptaga stora lån, vanligtvis genom Gustaf Bon-

des, Lejonskölds med fleres tillhjelp. Så svag var dock

svenska kronans kredit, alt lån sällan erhöllos utan

pant och 10 procent för längre och 12 för kortare

tid, samt derjemnte betydliga arfvoden åt mäklaren *).

För de sålunda erhållna medlen börjades stora

värfningar, serdeles genom Königsmarck, iivars kända fa-

nor snart omgåfvos af en mängd tjska soldater, tretli-

årakrigets rofgiriga och segervana fosterbarn. Många
utraärktare befälhafvare från den tiden, och i synnerhet

den unga parligängaren Ascheberg, blefvo inkallade till

Sverges ijeiist. Också inom landet rådde mjcken verk-

samhet; regemenlerna fullsländigades och förråden fyll-

des. Det säges, att man samlat 20,000 man i Stettin

under Witlenberg, 12,000 i Stockholm under konun-

gen sjelf, och 18,000 i Liffland under Gustaf Horn;

samt alt omkring en million riksdaler blef på dessa

') Bond. FoI. Handlingar, angående Bonderamiljen. Karl

Gustaf till Gustaf Bonde. Dalarön Juli 465S. — Bond.
Kammar- och Krigskollegium. Fol. Karl Gustaf till Skyt-

tebjelm d. 10 April 1655. m. m.
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företag använd. Tillika sågos flere enskilda sälja eller

paulsälla sina gods och lör penningarna värtva egna

kompanier eller regementen; så sJikra voro svenskarna

om krig, om seger och om rik ersättning i bjteu och
iörläningar inom de liinder, som skulle erölras.

Man iicnnade mot del olyckliga Polen begagna icke

blott vapen, utan ock slämplingar. Dessa leddes i syn-

uerhet a( Piadziejowski, hvilken för sådant ändamål

hade flyttat från Paris först till Hamburg och sedan

lill svenska Ponnnern, der han med upplysningar och

låd skulle bistå fältmarskalken Willenberg. Genom
bref och sändebud sökte han pii åtskilliga ställen inom
Polen tända upprorets låga och vinna Ibiket lör sven-

ska konungen. Han underhandlade i sådan afsigt med
ilere persotier och lyckades bos några. — VVoivvoden

i Posen, Opalinski, en trotsig och egenkär man, ansåg

sig vara af konung Johan Kasimir förbigången och var

derföre ganska missnöjd. Denne iierre inlät sig med
Radziejowski och svenskarna, och hans exempel följdes

af woiwoden i Kalisch, Grudzinski, och flere bland

Stoi polens adel. — Oviljan mellan Polen och Lithauen

är redan omtalad. Ofverste lältlieire- värdigtielen i sist-

nämnde land innehades nu af iiirst Johan Radzivil, en

Stolt, ärelysten och egenkär man, ovän med holvet och

aluudsjuk på medtällaren Goiievvski. Radzivil hade

dessutom förut egt stora rikedomar, b vilka bau till be-

tydlig del bortslösat. Att nu fylla bristen och äfven

tilliredsställa hämndelyslnaden ingick han i hen)lig bref-

vexling med Radziejowski om nämnde planer "*,, hvar-

förutan Gustaf Horn i LifHand sökte genom andra ut-

liggare vinna andra lilhauer. — Till den upproriske

kosack-anförarn Chmielnicki afskickades i samma alsigt

en Radziejowskis skrifvare, likasom, Chmielnicki sjelf

hade i Stockholm ett sändebud, hvilket derstädes blef

•) Brah. Fol. 176. Radziejowski till Gustaf Horn. Ham-
burg d. 26 Maj 1655.
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mycket fjäsadt och smickradt *). Dessa voro de tre

föruiiiiisla iuoiu laudet aulaggda iniuoiua. Med Opa-
liuski Ibljde sedermera hela Storpoleu, med Radzivil

held Lilhauea, och Chmiehiicki beherrskade landets

fiiidra del.

Karl Gustaf sökte buudsförvandler äfvea bland

främniaude magier. Tartarernas ombud i Stockholm

blefvo ganska väl behandlade, med afsigt att framde-

les vinna deras biträde. Hufvudsakligaste underhand-

lingen fördes dock med Brandenburg, hvars kurfurste

innehade heriigdömet Ostpreusaen såsom län under pol-

ska kronan; men ville gerna vinna en alldeles obero-

de ställniijg. Många säga, att denne herre inbjöd Karl

Gustaf till Jiriget mot Polen; andra neka dertill. —
Svenska ströskrifter påstå, att äfven hertigen af Kur-
land till någon del umgåtts med dylika planer.

Alla dessa underhandlingar höllos emellertid hem-
liga. Sverges ofvanbemälie rustningar föllo dercinot eu

hvar i ögonen och väckte mycken oro hos grannarna,

i synnerhet så länge ingen visste, hvem det gällde.

För att lugna sinnena utfärdade Karl Gustaf till tyska

hofven sina försäkringar om fredskärlek och uppmanin-

gar att icke oroas af infallet i Polen. Det språk, hans

sändebud förde, var dock stundom besynnerligt nog.

Schlippenbach yttrade inför sjelfva kurfursten i Berlin

flere gånger följande grundsats. Gud gifver furstarna

nu mera icke genom profeter eller drömmar några
uppenbarelser; utan när del visar sig ett godt tillfälle

att skada grannen, hör sådant anses som en gudom-
lig kallelse. Kort efteråt bar samma man inför samma
kurfurste omtalat, huru Karl Oustaf ämnade af Polen

icke laga mer un endast Lilhauen; en annan gån^

deremot nämndes Vest-Preussen; välförståendes , allt

med kurfurstens bifall. Så lösa grundsatser och så

djerfva förslag, yttrade af Karl Gustafs offenteliga sän.

dehud och på samma gång hans föi trogna gunstling^

*) Riksark. Hemliga hvalfvet. Radziejowskis bref till Kar'

Gustaf d. 12 Sept. 1655.
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faslän de blefvo af konungen ogillade och återtagna,

väckte dock förvåning och misstro, häldst aHmänna om-
dömet \ar, att Sverge icke hade skälig anledning för

sitt tillämnade anfall mot Polen. Likväl förljöllo sig

tills vidare alla grannarna stilla, uppmärksamt afbidan-

de, livad vändning saken skulle taga.

TJUGONDE KAPITLET.

UNDERHANDLINGAR OM FÖRLIKNING MELLAN
SVERGE OCH POLEN.

Vi hafva i föreslående kapitel omtalat, med hvil-

ka kraftfulla och bestämda åtgerder Karl Gustaf bered-

de sig till kriget. Johan Kasimir och polska rådet vo-

ro deremot i hög grad obeslutsamma och vacklande

mellan fruklan för svenskarna och begär att lilltruga

sig så stora fördelar som möjligt. Ena gången tillstyrkte

rådet, att Johan Kasimir, för att vinna Karl Gustaf,

borde till brölloppsgåfva efterskänka sina arfsanspråk;

en annan gång ville man endast mot betjdlig ersättning

afstå derifrån. Emellertid återkom Canaziles och med-
förde underrättelsen om Karl Gustafs hot , så framl ej

polackarne ville till Sverge aflärda en fredlig och för-

sonande beskickning. Alla förra underhandlingar rike-

na emellan hade varit hållna i någon på sätt och vis

af båda oberoende stad och i öfvervaro af främ-

mande derlill inbjudna medlare. Att nu deremot Po-

len skulle, liksom bedjande om fred och derjemnte

på Karl Gustafs befallning, och slutligen utan med-
lare skicka sina underhandlare till Stockholm, sådant

tycktes förnedrande. Man ville ej bifalla, vågade e|

neka. Slutet blef, att en beskickning verkeligen

skulle affärdas till Stockholm, ehuru det led inemot

vintern och seglatsen mycket försvårades. Morstein,

en slags legationssekterare, reste förut att bereds sin-

nena. Han afseglade från Riga, men blef af höstslor-
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marna kastad skeppsbruten mot danska kusten, hvar-

ifrån ban for landvägen till Stockholm. Efler honom
skulle det egentliga sändebudet, Goraiski, komma; men
sedan denne tagit afsked och kring jultiden ämnade

anträda den farliga resan, insjuknade han och dog.

Det dröjde, innan efterträdare hann valjas och utrustas;

bvarföre Morstein skulle under tiden ensam öppna un-

derhandlingen. Vid granskandet af dennes fuUmagt an-

märkte svenskarna l:o) Att i Karl Gustafs tittel felades

ett etcetera. 2: o) Att Johan Kasimir talade i fullmagten

om sina riken, hvilket åsyftade anspråken på Sverge.

3:o) Att uti polska konungens sigill de svenska tre

kronorna voro intagna. Morstein ursäktade det uteblif-

na etcetera genom skrifvarens glömska och lofvade skaffa

bättre fullmagt. Med tårar at harm skref Johan Kasi-

mir under en dylik, i hvilken man infört de ändringar,

svenskarna begäit. Dock ville han ej helt och hållet

gifva efter, utan behöll de tre kronorna i sigillet. Det

blef i Stockholm genast anmärkt, och på grund deraf ville

Karl Gustaf hvarken antaga fullmagten eller se Morstein.

Denne besökte då Erik Oxensljerua och berättade sitt

uppdrag att öfverenskomma om ställe och medlare för

fredsverket samt att tillkännagifva, det Johan Kasimir

ansåg under sin värdighet att företaga ytterligare under-

handlingar uti Stockholm, Men Oxenstjerna svarade

alt, så framt polackarna verkligen önskade fred, borde

de, såsom Karl Gustaf genom Canaziles föreskrift it,

skicka sina fredsombud till Stockholm och del snart;

ty Sverge ville icke för intet hafva med stor kostnad

upprättat och underhållit en här, utan att sedermera

af densamma få någon nytta.

Piedan förut och under hela denna lid fortgingo

Sverges rustningar ifrigt och oafbrutet, och Karl Gustaf

utverkade, som berättadt är, först rådets och sedan

ständernas bifall till hans mot Polen rigtade ätgerder.

Dessutom skref svenska rådet till det polska och an-

förde en mängd klagomål öfver polackarnas halsstar-

righet och ovilja mot en verkelig fred, ra. m. i\'u
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vore inlel annat medel öfrigt, än att Johan Kasimir

skulle, såsom Karl Gustaf genom Canazilts fordrat,

genast skicka till Stockholm fredsombud med lillräck-

lig fullmagi. Detta underlätet, vore ett tydligt bevis,

att Polen ej älskade freden så mycket, som det föregaf.

Polackarna hade i det längsta icke velat Iro på
Sverges krigiska afsigter, h vårföre ock mången med
ovilja upptagit, det Johan Kasimir p?i riksdagen begär-

de penningar och folk för denna befarade n^a fejd.

Sistnämnde konung sjelf tjckes äfven hafva gjort sig

tämligen säker, såsom man kan se af hans envishet

med litteln och sigillet. Men de nu på en gång sam-
manstötande och ökade ryktena om Sverges stora rust-

ningar och ständernas krigiska beslut jemnte rådets

hotande bref; allt detta tillsammanlaggdt öppnade po-

lackarnas ögon lör den öfverhängande faran. Man be-

slöt ödmjuka sig och gifva efter för Karl Gustafs for-

dringar, ehuru hårda de voro. Polska rådet aflät ett

försvarande men undfallande genmäle, hvari de också

lofvade, alt enligt Sverges önskan skulle polska Ireds-

ombud med första komma till Stockholm. Äled denna

»krifvelse affardades genast och i förväg en polack för

att blidka svenska regeringen och vinna uppskof med
anfallet. Men förgäfves. Svenska tropparna voro

oära f ullrustade , Polens ställning igenom de redan

mognade slämplingarna undergräfd; och Karl Gustaf

ville ej släppa det rof, han nästan ansåg sig hafva i

handom. Polackarnas eftergifvenliet satte honom dock

på det hala och gjorde det till en omöjlighet att inför

oväldig granskning pa dera k;ista skulden af fredsbrot-

tet. Han talade visserligen ännu om sin fredskärlek

och låtsade vilja företaga underhandlingar, men jagade

derunder ifrigt på krigsrustningen och utfärdade redau

den 12 Maj föreskriften, huru Wittenbergs infall i Po-

len skulle företagas *). Hela konungens uppförande

•) Palmsköld. Acta ad histor. Carolli Gustavi. T. 1. Karl
Gustaf till Arvid Wittenberg d. 12 Maj 1Ö53.



111

visar, att han ända från början hade inom sig beslutat

detta kiig.

I slutet af Juni anlände till Sverge den begärda

och iillolvade polska beskiciiningen, ceiisligen woiwoden
Leczinsky med ett sällskap at 160 personer. Han blef

väl mottagen och lullmagten befwuns enligt önskan; men
rustningarna h.ide blifvit sä påskyndade, att Karl Gu-
staf reditn var färdig afsegla med sina troppar. Lec-

einsky fick deriöre genast besök af två svenska råds-

herrar, hvilka tillkännagåfvo, att Karl Gustaf genom
polackarnas molsträfvighcl i fredsverket varit tvungen

tillgripa dessa kraftigare ålgerder, hvilka, liksom hans
resa, ej längre kunde uppskjutas. Man frågade der-

före, om polackarne ville företaga underhandlingarne

derutc i kriget eller nu genast här på stället, hvilkel

sednare dock nästan omöjligen kunde medhinnas. Po-
lackarne uttryckte sin förvåning öfver delta förslag.

Stilleståndct var ej ännu tilländalupet, ej heller afpo-
lackarna brutet; dess fördrag innehöll, att uppkomman-
de niisshäll/gheter borde genom fredlig förlikning bi^

läggas. För att tillvägabringa en dylik hade Polen
inom ett års tid af['ärdat flere beskickningar till Stock-

holm och nu sednasl och enligt Karl Oustafs egen ön-

skan de närvarande ombuden; men vid ankomsten möt-

tes dessa af svenskarnas fullrustade troppar och den nu
framställda nästan formliga krigsförklaringen. Emel-
lertid öppnades underhandlingar med Erik Oxenstjerna.

Leczinsky begynte njed att erkänna, det Johan Kasimir
icke uppfört sig med så mycken försiotighet, som pol-

ska republiken önskat; men nu sökte både han och
Polen fred, och det med fullt allvar. Oxenstjerna sva-

rade. Som vår konung förlorat hoppet om eder an-
komst, har han ruslat sig till kriget så fullständigt,

alt detsamma ej mer kan undvikas. I polackar haf-
ven sjelfva brutit stilleslåndet, genom Boths infall i

Lifjland *) och Krokows i Pommern **), genom stämp-

*) År 165.9. Se Ber. ur Svenska Hist. D. 8, p. 211.
••) År 1642. Se S. st.
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Ungarna efter Ösel *), genom bemödandet att med
Hollands hjelp upprälla en flotta i Östersjön, genom
Canaziles^ uppförande, genom de i Morsteins fullmag-

ter för vår konung skymfeliga bristerna. Fred kan

väl ännu vinnas, men då masten i följa med oss till

Pommern och der underhandla. Leczinsky anmärkte,

att Boths och Krokows infall skett utan Polens vilja

och vetskap; att båda dessa företag och det med Ösel

hade förefallit för 10 till 15 år sedan och under re-

dan afgångna regenter: att underhandlingen med Hol-

land icke blifvit afslutad; att Canaziles' uppförande ha-

de blifvit ursäktadt och ogilladt; alt bristerna i Mor-
steins fullmagier vore småsaker, hvilka dessutom blif-

vit rättade. Jag tycker, tillade han, att eder konung
kan ganska väl uppskjuta sin krigsresa några dagar,

inom hvilka freden måhända kunde afslutas, om Sver-

ge nemligen på fullt allvar önskar fred. Sluteligen,

och till bevis, att sådan är åtminstone vår afsigt, be-

der jag, alt i svenskar framställen edra fordringar,

äfvcn om de äro för oss ofördelaktiga. Oxenstjema

smålog, gaf ett undvikande svar och upplöste samman-
komsten. För att, som man sade, visa sin heuägeuhet

för fred och lemna polackarna tid att underhandla, bi-

föll likväl Karl Gustaf att uppskjuta afresan ännu i

fem dagar, men ej mer. Kortheten af delta an-

stånd uppretade främlingarna. Leczinsky gick till Oxen-

stjema och fann^ denne sysselsatt med nedpackningen

af sina saker. Åsynen deraf uppbragte polacken än

mer. / hästen, sade han, mycket med eder ulrcsa till

kriget. Sådant visar ingen benägenhet för freden och

Ijenar ej heller att lätta dess afslutandc. Del är väl

sannt, att vår hitresa, på eder befallning, är oss fö-

ga ärorik. Vi hafva dock icke förlorat vårt ma7ma-
mod ända dcrhän, att vi ämna som fredstiggare följa

eder konung i spåren. Så föriviflad är ej ännu Po-

lens ställning. Kommen ihåg! Frankrike var en gång

nästan helt och hållet intaget af engelsmännen, men

* Å7T64S. s. st.
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fördref dem igen. Rom var en gång, med undantag

af Capilolium, helt och hållet eröfradl; och samma
Rom slutade dock med atl eröfra hela den då kända
verlden. Velen i Guds rådslag förut? Eller aren i

säkre, att ej detta krig kan medföra edert förderf li-

kaså väl som vårt? Vi söka fred; om i undviken

den, välan ! så anförtro vi utgången åt härarnes Gud.

Dessa ord väckte uppseende, och den 1 Juli börjades

en lornilig underhandling, dock blott för sken skull; ty

redan hade svenskarna på Karl Gustafs befallning från

Liffland infallit i Lithauen, och om tre dagar skulle

Arvid Wittenberg från Steltin infalla i Storpolen. Icke

vetande, att kriget sålunda redan utbrutit, började po-

lackarna fredsunderhandlingen. Redan första dagen

nedgåfvo de, att Johan Kasimir skulle afstå från tittel

och anspråk på Sverge. Följande dagen den 2 Juli

blef det fråga om Liffland, och polackarna hade redan

erbjudit sig Icmna vid pass ena hälften deraf. Det sä-

ges förvisso, atl Leczinsky hade tillåtelse afstå hela

Liffland och bifalla alla Sverges fordringar med undan-

tag af det landskap, som begärdes till pant. Men just

nu voro de fem dagarna förflutna. Svenska regeringen

begagnade denna anledning att komma ifrån fredsver-

ket, och Oxenstjerna afbröt underhandlingen, förklaran-

de, att Karl Gustaf följande dagen skulle anträda sin

resa. Polackarna härmades och knölade; men måste

slutligen gifva efter och tömma förödmjukelsens kalk

till bollen. De måste lofva att resa efter konungen för

att i Stellin den 4 Augusti återbörja de nu albrutna

fredsöfverläggningarna.

Allling visade, huru Karl Gustaf längtade och ha-

stade till kriget; derföre brådskade han med riksdagens

afälutande; derföre kunde han icke hinna utfärda någoa

fullständig förklaring öfver reduklionsverkel; derföre af-

bröt han också den började fredsunderhandlingen. Jemnt

åtta dagar efter riksdagens slut och dagen efter freds-

underhandlingens afbrolt eller den 3 Juli 1655 reste

han till Dalarön, der tloUau väntade. Den 5 Juli dit-
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koramo drotlningea och åtskilliga furstliga och förQäma

personer, hvilka uudiaguades ined eit slalligt gästabud.

Den 9 Juli hissade flollan segel. Hvar Iräjfas vi här-

näst, sade vid afskedet en af rädsherrarna. / War-
tchau, svarade den stolte konungen.

Sanuna dag konungen afreste frän Stockholm, an-

trädde Witlenberg frän Stettin tåget mot Polen. För

att rättfärdiga sitt uppförande lät Karl Gustaf utgifva

eu serskild skrift. Den uppsaltes af en tysk lagklok

herre vid namn Mevius, och var läng, lärd och inveck-

lad; hufvudpunkterna de redan af Erik Oxensljerua

uppräknade. Den mäglade dock icke för Sverges sak

vinna allmänna länkesättet. Du lät Karl Gustaf deu

ändå lärdare professor Conring utgifva en längre ocli

utförligare försvarsskrift, men också denna utan önskad

verkan. Det var med fruktan, oro och ovilja, som det

lugna och fredliga Tyskland denna gången såg svensKa

flottan, lik ett hotande åskmoln, nalkas deu pommer-
ska kusten.

TJUGONDEFORSTA KAPITLET.

FÄLTTÅGET 1655.

KRIGETS UTBROTT OCH POLSKA KBONOHÄRENS OFVERGAKO
TIL,!, SVENSKARNA.

Arvid Witlenberg var den man, ät hvilken Karl

Gustaf anförti-odde befälet öfver de troppar, som skulle

göra första infallet i Polen. De samlades i Steitin;

vid pass 20,000 man, för det mesta gamla krigare,

sedan Irettiurafejdeu vana vid fältordning ocli strid, men
också vid rof och plundring. Samma dag Karl Gustaf

reste från Stockholm, eller den 3 Juli, uppbiöt häreu

från Stettin och lågade genom Hinter-Pommern mot
Polen. Dagen förrän gräushnien skulle öfvergås, sam>
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niankallade Witlenberg tropparna och tillsade dera på
konungens vägnar högtidligen och allvarligt, alt noga
afhålla sig frän plundring och all slags våldsamhet mot
polackarua. Dagen derpå, den 9 Juli, gick hären un-
der trumslag och trumpetstötar öfver gränsen. Samma
dag träffades polska staden Tempelburg; den blef mot
befälets vilja af soldaterna genast utplundrad, sä åtljd-

des gårdagsförnianingen; sådant var ock den för.sta pol-

ska stadens öde. Samma dag IräfTades Draheim, ett

staikt och välbeläget slott. Dess besättning hade varit

400 polackarj men 2 dagar före svenskarnas ankomst
sprungo dessa bort och lemnade stället oförsvaradt ät

fienden ; sådant var den första polska fästningens öde.

Några dagar efteråt möttes svenska och polska förtrop-

parna; de förra jagade de sednare genast pä flykten;

sådan var utgången af den första träfTning dem emellan.

Vid den lilla staden Ouslzie, på några kullar bak-

om Notetzfloden och omgifvande träsk, stodo 15 till

20,000 polackar i en ställning, ganska svår att angripa.

Anförare voro Opaliuski och Grudziuski, båda Pvadzie-

jowskis förtrogna. Då Wiltenberg nalkades, mötte ho-
nom bref frän nämnde herrar med begäran om ett sam-

tal till undvikande af onödig blodsutgjutelse. VVitten-

berg ditskickade genast Radziejowski och Paul Wiirtz.

Den för.stnämude föreställde polackarna med bjerta fär-

ger, huru Johan Kasimir förtrvckt och skjfmfat landets

adel och sökt inskränka dess frihet. Han uppmanade
dem ytterligare att mot den hotande faran söka Karl

Gustals hjelp. Efter något vacklande antogs förslaget,

och redan samma dag blef det fattadt i pennan och
underskriiVet. Hufvudpunkterna voro följande. Woi-
wodskaperna Posen och Kalisch anförtro sig i sven-

ska honungens beskydd och lofva honom samma tro-

het och lydnad, som förut ål konung Johan Kasimir.

Konungen af Sverge äger använda alla de polska

kungliga inkomsterna samt det fotfolk, som för när-
varande blifvil samladt vid Ouslzie. Dercmot lofvade

samma konung, alt landets lagar, troslära och frihe-
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ter skulle lemnas oförkränkla, och landets sysslor an-

förtros endast åt landels barn; alt adeln icke skulle

hädanefter som hilliUs blifva Ull sin lunga besvärad

med allmänna uppbåd; ulan all de mot fienden nödi-

ga tropparna skulle af allmänna skallkammaren be-

soldas och underhållas. Samma dag gaf Wiltenberg

en ståtlig aftonmållid ät båda woiwoderna. Dagen der-

på skingrades polska tropparna, och de svenska gingo

obehindrade öfver det svåra passet. Så gick det med
den första polska här, som mötte svenskarna.

Kort efter denna öfverenskommelse öppnade Posen

och Kalisch sina portar för Wittenberg, och woiwod-
skaperna Siradien och Lenczicz följde exemplet. Johan

Kasimir hade litat på den nu upplösta hären och ägde

derlöre ingen annan betydligare stjrka alt sätta emot

svenskarna. Wittenberg hade sålunda lätt kunnat fram-

tränga ända till Warschau; men på befallning stannade

han i Schröda för att invänta konungen, hvilken skyn-

dade efter i hans spår.

KARL GUSTAFS TAG TILL WARSCHAU.

Konungens öfverfart gick lyckligt. Från Stetlin

skyndade han med 15,000 man efter Wittenberg. Vid
ankorasten till Polen möttes flere woiwoder och andra

förnäma herrar, hvilka för sig och de sina begärde

Sverges skydd. Konungens raska, glada och vänliga

uppförande vann mångas tillgifvenhet, och de liknade

honom vid den aflidne, mycket omtyckte konung Ula-

dislaus.

Den nuvarande polska konungen Johan Kasimir

ar deremot i största förlägenhet. Hos Österrike, Spa-

nien, påfven, till och med hos turken, sökte han hjelp,

raen fick ingen. Hoppet om fred var nästan försvun-

net. Karl Gustaf, öfvermodig af redan erhållna fram-

gångar och väntande än större, befallte svenska freds-

ombuden att hädanefter underhandla endast med pol-

ska republiken och icke med dess konung, samt i ali-
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mänhet att draga öfverläggningarna på tiden. Joban
Kasimir gjorde dock ännu ett fredsförsök. Han affär-

dade till Karl Gustaf sin kammarherre Ptzyiemsci, livil-

ken sjelf, jemnte en broder, varit under trettiårakriget

i svensk tjerist och der förvärlvat vänner och tillgif-

venhet. Denne erböd icke blott nedläggandet af an-

språken på Liffland och arfsratten till Sverge, utan nu
mera äfven ersättning för rustningarna, om ncml. Karl

Gustaf beviljade stilleslånd och fred; men svenskarna

ville ej höra lalas om stillestånd, och all nu i hast

uppgöra en slutlig fred ansågo de vara ganska svårt.

Till sist frågade Przjiemsci, huruvida Earl Ouslaf hade

någonting emot, att Johan Kasimir i egen person

komme till svenska lägret, för att så myckel vigare

underhandla om fred. Karl Gustaf svarade småleende:

efter vi äro hvarandra så nära, kan jag gerna be-

spara min frände mödan af en sådan resa; ty jag
hoppas snart hafva den äran att sjelf besöka honom.
Przyiemsci måste afresa med oförrättade ärender.

Karl Gustaf hade under tiden kommit till Kolo,

hvarest det borde afgöras, om han skulle vända sig

emot Warschau eller mot Preussen. Svenska rådet ha-

de med stöd af Gustaf Adolfs exempel tillstyrkt det

sednare; ty Preussen vore ett rikl, dock litet land: dess

eröfring skulle lättare göras, försvaras och derjemnte

väcka w.indre uppseende och motstånd. Deremol hade
rådet afstyrkt förslaget om eröfringen af hela Polen.

Svenska hären, utbredd öfver så stor yla, kunde omöj-
ligen försvara sig och sin eröfring, hvilken sednare

dessutom skulle uppreta de främmande och i synnerhet

de katolska magierna. Mot dessa skäl anfördes nu,

att genom ell låg Ull Preussen skulle polackarne få
lid all samla sig bakom svenskarnas rygg. Man bor-

de derföre begagna del goda tillfället och förfölja dem
i hamn och häl Man såg deras fruklan för sven-

ska vapnen, deras vördnad för svenska konungen. En
eller annan seger till; och polska kronan skulle må-
hända sällas på Karl Gustafs hufvud. Det lär i syn-
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nerhet Iiafva varit Wiltenberg, som förde detta språk;

men att det fann återljud hos konungen, visar sig re-

dan deraf, att denne alböjde alla Johan Kasimirs freds-

förslag. Karl Gustafs stolta och djerfva anda hänfördes

af de skimrande bilderna och förbisåg de bakom stå-

ende svårigheterna. Betagen af en sådan hoppets svin-

del, försakade han den mindre Ijsande men säkrare ba-

nan, för att under bragder och faror söka ett högre

och mer glänsande mål. Han lemnade Preussen å sido

och tågade mot Warschau med afsigt att söka eröfra

bela Polen.

Johan Kasimir hade till trakten af Lowilz samlat

en ny styrka af 10 eller 12^000 man för att dermed
stänga vägen till Warschau. Men vid svenskarnas an-

nalkande vågade den lilla bären icke göra motstånd, utan

vek undan åt sidan. Johan Kasimir sjelf skyndade till

Warschau. Der blef ett sorgligt uppträde. I en stor

sal på slottet samlades konungen, drottningen och flere

hundrade de förnämsta i staden för att öfverlägga om,

hvad i närvarande olyckliga ställning borde göras. Jo-

han Kasimir var förtviflad och beklagade sin olycka

högt. Smärtan grep drottningen så djupt, att bon af-

svimmad föll till golfvel; men snart reste hon sig åter

och uppmanade de närvarande herrarna att tappert och

till sista man försvara sin konung och sitt land, hvil-

ket de också med räckta bänder och liflig ed lofvade.

Derpå inpackades rikets förnämsta skatter och dyrbar-

beter och skickades till Krakau, Drottningen for efter,

»kände i en svart sorgvagn. Johan Kasimir hastade

tillbaka till sina troppar.

Warschau, rikels hufvudstad, var en slags fäst-

ning, hvarest för" närvarande funnos 124 kanoner,

100 tunnor krut och stora samlingar af andra krigs-

förråd. Men : villervallan lemnades i den vigtiga sta-

den en besättning af blott 200 man och under en

oskicklig anförare. Vid svenskarnas annalkande flydde

anföraren och staden öppnade sina portar. Karl Gu-
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staf tågade derin den 30 Aiigusfi, eller jemnt en ma-
nad, sedan han gick öfver polska gränsen.

KARL GUSTAFS TAG TILl, KRAKAU.

Bengt Oxenstjerna förordnades till guvernör uti

Warschau. Staden afväpnades, de rika klostren och

kyrkorna måste betala ansenlig gerd ; och tdl plundring

leranades alla hus, tillhöriga dem, som med Johan Ka-
simir lemnat staden. Nu hade äudtligen den efterläng-

tade stunden kommit för lladziejowskis hämndlystnad.

Han hade af Karl Gustaf blifvit i Warschau qvarlem-

nad till Bengt Oxenstjernas råd och hjelp. Genom
sina tjenare och en sin bror *) sökte han locka kring-

liggande vvoiwodskaper till Sverges parti, och lät der-

jemnte de Ibrdna ovännerna tungt känna sin hämnan-
de hand.

Gustaf Otto Stenbock qvarlemnades med några

tusen man till stadens beskydd. Det var ett tämligen

lält uppdrag. De enda, som grepo till vapen mot
svenskarna, voro några herrar från Mazovien och woi-
woden af Plocz, därtill åggade af den sednares fru, en

heslutsam fransyska **) och förmodligen vän med pol-

ska drottningen. Men vid Stenbocks ankomst blefvo

dessa troppar hastigt och ulan möda skingrade.

Sedan Karl Gustaf dröjt tre eller fyra dagar i War-
schau, skyndade han efter Johan Kasimir. Denne ville

försöka öfverraska den ensamme och underlägsne Wit-
tenherg; men Karl Gustaf gissade afsieten, påskyndade

sitt tåg och förenades med W^ittenberg, innan Johan
Kasimir blef färdig med angreppet. Der, vid Czarnowa,

stodo änteligen mot hvarandra de båda täflande konun-
garna; Karl Gustaf med en här, öfverlägsen till antal

och öfning; Johan Kasimir med blott 10 till 12,000

*) Btksark. Hemliga hvalfvet. Radziejowskis bref till "Wit-

tenberg d. 9 Juli och till Karl Gustaf d. 2.'5 Scpt. 165S.
"') mksark. Aeta Hist. lG2o—16S7. Utdrag ur Radziejow-

skis bref till Karl Gustaf d. 29 Sept. 1655.
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mau, men dessa, kärnan af den uppbådade polska adeln,

kanske många bland dem, som njss förut pä Warschaus

slolt lofvat in i döden försvara sin konung. En skär-

mytsling började, men atbröts af flödande störtrega.

Då föreslogo några bland polackarna, alt med sabeln,

det urgamla fädernevapnet, kasta sig öfver svenskarna,

bvilkas skjutgevär icke för tillfället kunde i anseende

till regnet begagnas. Slutet af öfverläggningen blef,

att jnst som störtregnet slutade, störtade Lela polska

bären i sjiorrsträck på flykten. Svenskarna skyndade

efter, togo 4,000 öfvergifna förrådsvagnar och nedhöggo

1000 af de flyende fienderna. Jagten fortgick i flera

dagar, och obehiudradt, och ända till Krakaus portar.

Äfven dessa voro i villervallan lemnade oslängda och

obesatta. Två serskilda gånger hade svenska förtroppar

kunnat intränga, men vågade det ej af fruktan för bak-

håll och i anseende till sitt eget ringa antal. På min-

dre än 14 dagar hade svenskarna från Warschau fram-

trängt ända till Krakaus murar. Det berättas, att dea

outtröttlige Karl Gustaf bar, på den enda dagen vid

Czarnowa, tröttridit icke mindre än 10 hästar.

Den andre konungen, den olycklige Johan Kasi-

mir, gjorde ännu ett försök. Vid elfven Donielz, i en

stark slJiUning bakom träsk och hålvägar, hade han sam-

lat 8,000 man. Karl Gustaf ilade dit. Smålands ryt-

tare bröto först genom passet, de andra svenskarna ef-

ter. Polackarna försvarade sig i början tappert nog,

men blefvo snart slagne och jagade på flykten. Nu
hade Johan Kasimir intet hopp, ingen här, nästan in-

tet rike mer. I förtviflan och beledsagad af blott nå-

gra få trogna, flydde han in åt Karpatiska bergen och

derifrån genom Ungern till schlesiska staden Oppeln.

Det sades, alt han ville nedlägga spiran och begifva

sig i kloster.

Denna flykt blef tecknet till allmän upplösning.

Johan Kasimir öfvergaf sitt land och sitt folk; derföre

ansågo sig båda hafva rälligliet att öfvergifva honom.

Befälhafvareu i Krakau, den tappre Czarnecki, öfver-
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lemnacJe staden åt Karl Gustaf, dock först efter ett

kraftfullt motstånd och med hedrande villkor; ty hvar-

ken han eller staden skilde sin sak från den olyckliga

Johan Kasimir. Sextio dagar efter gången öfver grän-

sen intågade Karl Gustaf i Krakau, som nu, på en tid

af 365 år, icke sett någon fiende inom sina murar.

Sedan också denna Polens andra och äldsta hufvud-

stad sålunda var intagen, syntes äfven rikets och den

förra regeringens öde algjordt. Endast några få försva-

rade ännu Johan Kasimirs sak. Hoparna deremot, skyn-

dade att genom snar undergifvenhet vinna nåd för den

af lyckan så underbart gynnade segraren. Polens onda

beständiga troppar voro quartianerna. De kallades så,

derföre, att när polackarna icke sjelfva ville skatta till

underhållet af en stående här, hade konung Sigismund

August för sådant ändamål anslagit en fjerdedel af de

kungliga taflelgodsen. Tropparna användes att försvara

gränserna mot kosacker och taitarer och ansågos som
de bästa och mest öfvade i Polen. 5,300 man af desse

quartianer stodo under Koniecpolski ett stycke från

Krakau. Wittenberg uppmanade skrifleligen deras an-

förare att öfvergå till Karl Gustaf, på det, såsom han

sade, polska folkels anseende, hvilket under Johan Ka-
simirs olyckliga regering tämligen förfallit, måtte un-

der den förlräfjlige, tappre och lycklige Karl Gustaf

kunna ålerupphjelpas och komma till sin förra blom-

string. Quartianerna ingingo på förslaget och sökte ur-

skulda och försvara detta sitt steg. Vårt fädernesland,

skrefvo de, är ett tydligt bevis, huru föränderligt, hu-

ru obeständigt menniskors väsende är; ty det liar nu
kommit så långt, all vi måste se oss om efter en an-

nan herre. Icke så, som skulle vår skyldiga trohet

och pligt vackla, hvilket vore tvärtemot polska folkets

gamla vana; utan derföre, att, emedan Johan Kasimir

öfvergifvil oss, så nödgas äfven vi öfvergifva honow,
o. s. v. Karl Gustaf svarade och berömde delta quar-

Fryxells Ber. XI. 6
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lianernas uppförande; de hade derigenom, sade han,

$örjt, icke blott för sig sjelfva, ulan äfven för fäder'

ncslandel; ly,skre{ han vidare, så väl af medfödd mild'

het som ock af beundran för polska folkets herrliga

bragder har jag alllid varit angelägen om Polens upp'

rätthållande och välfärd. Jag hoppas all vid nästa

eder riksdag och i min förvaltning kunna tydligt åda-

galägga dessa tänkesätt, samt all sedermera ålerlaga

edra förlorade landskap. Ytterligare tillade han löften

om fribeter och helöniugar åt de ädla quartianerna^

för hvilkas mandom, tapperhel och ärorika bragder

han hade serdeles slor högaktning. Skriften och smick-

ret medförde åsyftad verkan. Inom några dagar var

öfverenskommelsen färdig och quarlianerna uppsade Jo-

han Kasimir all tro och lydnad samt antogo Karl Gu-
staf till konung. Deras skrifteliga försäkran bekräftades

den 16 Oktober, då hela troppen, anförd af Koniecpol-

ski, på slätlen utanför Krakau aflade personlig trohets-

ed mot svenska konungen. Dennes belöningar uteblef-

vo icke. Koniecpolski fick tvenne städer, andra höl-

dingar fingo andra förläningar; och bland soldaterna ut-

delades 120,000 gyllen, en del af det rof, som sven-

skarna nyss utpressat ur polackarnas egen gamla huf-

vudstad, Krakau.

Straxt efteråt kom en annan och större tropp

quarlianer, nemligen 11,000 man, anförda af Polocki

och Lanckoroncki. De hade Ijenslgjort mot kosacker-

na, blifvit af dem slagna samt sedan af Johan Kasimir

återkallade till Krakaus försvar; men kommit försent,

Karl Gustaf skref dem till med samma språk, och än

större löften än till Koniecpoiskis folk. Utgången blef

ock den san)ma. Hela troppen svor Karl Gustaf sTisora

(leras lagliga konung trohet ooh lydnad ; och denna

gång icke blott honom personligen, utan ock hans af-

komhngar och efterträdare i riket.

Dessa exempel följdes inom kort af alla woiwod-
skaperna kring Warschau och Krakau, så att inom No-
vember månads slut var Karl Gustaf erkänd konung
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öfver hela stora och lilla Polen samt öfver betydliga

landsträckor åt trakten af Wolbynien och Ukrän.

TAGET AT PEEUSSEN OCH FÖRBUNDET MED KURFURSTEN
FREDRJK AVILIIELM.

Erhållandet af Vest-Preussen var det först afsed-

da mål för anfallet mot Polen; det mål, soin man
alllid hoppades vinna, äfven om de sednare och större

planerna på hela polska riket misslyckades; det mål,

som, vunnet, skulle blifva bästa länken i kedjan af

Sverges östersjövälde, och sedan genom sina tullinkom-

ster lemna medel till samma väldes fullkomnande; det

mål, som den store Gustaf Adolf och den store Axel

Oxenstjerna derföre så ifrigt efterslräfvat, men hittills

fåfängt. Polens svaghet var det, som först lockat och

äfven denna gången lockade Sverge att sträcka sin

hand efter nämnde besittning. Att dessa försök, oak-

tadt Polens vanmagt, misslyckades, dertill funuos två

orsaker, nemligen staden Danzig och kurfursten af Bran-

denb urg.

Danzig var genom sitt läge nära Weixelns utlopp

nästan enrådande öfver all den rörelse, som från Polen

och Preussen drefs på nämnde flod; och derföre redan

vid pass 1,000 år efter Kristi födelse en betydlig han-

delsstad. Sedermera växte den oafbrutet, intogs i ban-
seförbundet och blef snart en bland de rikaste i nor-

den. Myntet gaf mod och magt och snart afkastade

staden sina landsherrars, de preussiska korsriddrarnes

öfvervälde och gaf sig under Polens beskydd. Man
betingade dervid så fordelaktiga villkor, alt Danzig i

många hänseenden utgjorde en sjelfsländig stat. Flere

gånger sökte Polen afskafFa dessa friheter; men Danzi-

gerboarna visste alhid försvara dem, dels genom egen

klokhet, kraft och ihärdighet, dels genom förbund med ,

främmande stater; i synnerhet med Sverge. Sverge vi-

sade nemligen stor ömhet för Danzigs friheter och lika

stor beredvillighet alt skydda dem mot hvarje försök af
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Polen; ocli det rådde derföre ett serdeles vänskapligt

förhållande mellan Sverge och nämnde stad. Sverge

önskade, att delta förhållande skulle hlifva än förtroli-

gare, och kände sig före, om ej Danzig ville häldre

mottaga svenukt, än polskt beskydd. Genom ett på
sådant vis sökt och gifvet försvar hade Sverge ur Re-
vel eröfrat Litfland och ur Stralsund Pommern, och

hoppades nu på samma sätt genom Danzig komma åt

West-Preussen. Men så snart denna punkt vidrördes,

var det alltid slut med danzigerboaruas tillgifvenhet

och förtroende. Under den städse vanmägtiga polska

styrelsen var staden nästan oberoende; men fick genom
det vänskapliga förhållandet till nämnde land orubbadt

njuta ledningen af all dess handel. I Sverge deremot

hade nu under 50 års tid varit en kraftfull och ord-

nande regering, hvilken med stark hand tvingade hvarje

enskild att uppoffra sig för det helas, eller för hvad
raan ansåg vara det helas välfärd. Så hade man äf-

ven genom tull-lagarna sökt åt det allmänna skaffa så

stor del som möjligt af köpmannens enskilda vinst. I

dessa omständigheter ligger förklaringen öfver Danzigs

fortfarande benägenhet för Sverges vänskap, men obe-

nägenhet för Sverges öfvervälde; och det var derföre

som samma stad med så mycken klokhet, mod och sjelf-

uppofFring försvarade sig mot Gustaf Adolfs både un-
derhandlingar och svärd.

Oaktadt detta afskräckande exempel, beslöt dock
Karl Gustaf att våga ett nytt försök. Redan före krigets

utbrott lät han genom sitt dervarande sändebud Johan
Kock föreställa danziger-rådet, huru lifligl Karl Gu'
staf önskade stadens bästa, och huru han i föreslåen'

de krig icke ville tillfoga den någon skada, så framt
sladsboarna å sin sida blefve stilla och icke under-

stödde Polen. Piädet svarade undvikande och med vtt-

rad förhoppning, att freden kunde bibehållas. Då fick

Kock göra ännu ett steg och föreslå, att Danzig borde

gifva sig under svenska kronans beskydd. Åtskillig

deraf väntad lycka förespeglades. Till ex. Danzigs
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handel skulle nlvidgas och lällas; dess protestantiska

trosfrihet hätlre skyddas; dess innevånare få vägen

öppen till .de högsta äreställena inom svenska staten;

hvarförutan konungen lofvade att åt staden skänka

några i grannskapet belägna andeliga gods, o. s. v.

Dessa lockelser verkade inyeii tiug, och rådet höll sig

troget till Polen. Man ämnade då uppägga det lägre

folkets vanliga afund och ovilja emot styrelsen; och

man hoppades framgång deri, emedan för närvarande

just en sådan spänning förefanns, och de tjska danzi-

gerborgrarnes vanliga ovilja mot polackarna blifvit för

tillfället än mera uppretad genom några polska troppars

omenskliga framfart i trakterna utanför staden. Men
detta oaktadt misslyckades försöket. Stadens prester-

skap började att i sina predikningar ideligen varna för

svenskarnas herrskl^slnad och förtryck. Denna sinnes-

stämning stärktes af Sverges eget uppförande. Just nu

hade nemligen kriget utbrutit. Sedan hären blifvit öf-

verförd till Pommern, seglade Karl Gustaf Wrangel

med flottan till redden utanför Danzig och stannade

der, samt började af alla ut- och inlöpande fartyg for-

dna en icke obetydlig afgift. Sverge mindes de for-

dom rika inkomsterna af Preussens tullar, och I\arl Gu-
staf hoppades nu ur samma kalla få goda bidrag till

sina krigsomkostnader. Men han bedrog sig. HoUän-
darne hade de flesta på Danzig gående handelsskeppen.

Isär dessa i Öresund fingo underrättelse om svenska

tullfordringarna, vände de sig åt andra hamnar. Dan-
zigerboarna sjelfva nedlade sin handel och togo icke

ens emot de fartyg, som betalt tull åt Wrangel. Denne

fick sålunda med svenska flottan ligga hela eflersomma-

ren och hösten sysslolös på redden; under hvilken tid

Danzig deremot sökte på allt vis sätta sig i försvars-

stånd.

Det andra hindret mot Sverges planer på West-
Preussen var det kurfurstliga brandenburgska huset,

hvilket dessutom innehade både Hinter-Pommern och

Ost-Preussen. Del önskade naturligtvis alt häldst sjelf
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heliomma Vest-Preussen, som föreningsband mellan sina

skilda stater. Dernäst önskade det, atl samma land

icke måtte tillfalla svenskarna; ty då skulle branden-:

burgska Hinter-Pommern ocli Ost-Preussen ständigt sitta

i en vådlig klämma emellan de svenska, Förpommern,

West-Preussen ocli Liffland. Brandenburgs fördel beva-

kades vid detta lilKälle af Fredrik Wilhelm, den så

kallade store kurfursten, en man af utmärkt klokhet,

kraft och ihärdighet, dock mindre samvetsgrann i valet

af medel, eller uppfyllandet af löften. Egna fördelar

var enda lagen. Hans och Karl Gustafs underhandlin-

gar äro en oafbrulen och tätt sammanflätad kedja af

försök att Öfverlista hvarandra. Det vore tröttsamt och

andamålslöst att följa deras invecklade gång. Vi skola

alltså i dessa berättelser blott anföra de mest framstå-

ende punkterna ; och göra för det närvarande endast

följande anmärkning. Båda furstarna liknade hvaran-

dra i mycket; men Fredrik Wilhelms planer, ehuru

djerfva, voro dock ej så stort tilltagna som Karl Gu-
stafs, utan vida mer beräknade på tillgångar och tids-

iörhållanden. Deraf och måhända af större lycka här-

flöt den olika utgången.

Fredrik Wilhelm hade Ost-Preussen, som län af

polska kronan. Hans första afsigt var att blifva fri

från denna förbindelse. Så snart ryktet utbreddes om
Sverges rustningar mot Polen, ville derföre Fredrik

Wilhelm begagna tillfället att fiska i grumligt vatten.

Han erböd sig ingå förbund med Karl Gustaf och att

understödja dennes förehafvande, så framt Karl Gustaf

å sin sida lofvade åt Fredrik Wilhelm förskaffa erke-

biskopsdömet Ermeland, någon del af Lilhauen samt

full suveränitet öfser Ost-Preussen. Delta blef i del

närmaste bifallet och förbundet tycktes färdigt alt af-

slutas; men sådant hindrades dock af inbördes miss-

troende, af tidens korthet, slutligen ock af ändrade åsig-

ter. Karl Gustafs första utomordentliga framgiingar io-

gåfvo icke blott likgilltighet för kurfurstens vänskap, utan

äfven nya planer på till och med Ost-Preussens under-
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kufvande. Fredrik Wilhelm kastade sig derföre åt Po-
lens sida, samlade troppar och besatte West-Preussea

för att försvara det emot svenskarna.

Den 20 Oktober uppbröt Karl Gustaf från Kra-
kau och medförde en stor del af svenska hären samt

7000 quartianer under Koniecpolski, Tåget gick med
raska steg åt Preussen. Der mötte genast den stora

och starkt befastade staden Thorn. Den blef intagen

på följande sätt. En Johan Kasimirs mellanlöpare eller

spejare, vid namn Zytkiewicz, hade af polska ko-

nungen och rådet blifvit skickad för att underhandla

med Chmielnicky och medförde för sådant ändamål fle-

re så kallade hvita fuUmagter (chartes blanches), för-

sedde med Johan Kasimirs underskrift. Zytkievpicz an-

såg denne konung helt och hållet förlorad och reste

derföre till Karl Gustaf samt röjde alla sin förra her-

res planer. Denne man och Radziejowski användes alt

locka Thorn. Zytkiewicz låtsade vara afFärdad till sta-

den och uppvisatle en af de hvita fullmagterna, hvari

han öfver Johan Kasimirs namn hade skrifvit ett falskt

bref uti hvilket nämnde konung förklarade, att han
nedlcggt regeringen och, frisade undersåtarne från .

deras trohetseds Rådet i Thorn ville knappt tro sina

ögon; men de sågo tydligt konungens namn och sigill

och visste, det Zytkiewicz hade hans förtroende. Dess-

utom, bestormade af Radziejowskis föreställningar och

hotelser, öppnade de slutligen sina portar den 24 Nov.

för sveLskarna, hvilka af der förvarade enskilda dyr-

barheter funno ett rof, som man säger af 2,000,000
gyllen, iå blef Thorn just af polackar och genom osan-

ning och förräderi eröfradt åt svenskarna. Detta är en

af de svaitaste slagskuggorna i den dessutom allt för

mörka bilcen af polackarnas uppförande år 1655.

Sedan gick tåget till Elbingen. Det var der, som
svenska styelsen haft sitt säte under den tid från 1626
till 1635, s»m preussiska tullarna och en del af kust-

sträckan låg under Sverges herravälde. Gustaf Adolf

hade ofta upoehållil sig i nämnde stad och Axel Oxen-
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sljerna, landels styresman, Herstädes bott från 1Ö26 till

1630. Från denna tid liade stadsboarna bibehållit myc-
ken tillgifvenbet för svenskarna och ville nu genast för

dem öppna sina portar. Polens ocb Johan Kasimirs

Tarmt tillgifne vän, häfdatecknaren Rudawski, uppma-
dade till trohet mot Polen och varnade för svenska ty-

ranniet. Folket svarade: Johan Kasimir har öfvergif-

vit oss, så att vi ej mer äro honom någon trohet skyl-

diga. Och hvad svenskarnas tyranni beträffar, så haf-

va vi aldrig erfarit nugot dylikt. Tvärtom, fastän

fem och fjugc år förflutit, minnas vi dock med tack-

samhet konung Gustaf Adolfs faderliga mildhet, och

djupt i vårt hjcrla bevara vi orubbadt den varmaste

tillgifvenhet för hans vän, den store rikskanslern.

Portarna öppnades och svenskarna tågade in. Med be-

räkning på folkets tänkesältj lät man Erik Axelssoa

Oxenstjerna med sitt milda och vänliga ansigte utgöra

hufvudpersonen vid intåget; och l)orgerskapet uppstäl/dt

på tvenne rader mottog med glädje sonen af sin älska-

de beskyddare. Uppträdet är för Sverge ett bland de

skönare i den tidens liistoiia; en solstråle, som från Gustaf

Adolfs och Axel Oxenstjemas herrliga sommardag Irara-

Irängde långt in bland sednare liders frosliga skuggor.

Inom några veckor var Danzig omslutet, West-

Preussen samt större delen af Ost- Preussen öfversväm-

madt och kurfursten Fredrik Wilhelm nästan inioeslängd

uti Königsberg. Sålunda tvungen, eller som åtdra sä-

ga blott låtsadt tvungen, afslutade han d. 7 Jjn. 1656
förbundet i Königsberg. Förnämsta innehållet varföljande.

Kurfursten erhöll hela biskopsdömet Ermelmd, men
skulle mottaga både detta och Ost-Preussen Åsom län

under svenska kronan. Kurfursten skulU ock till

Sverges Ijenst uppställa 1,S00 man samt Icrrna en viss

andel af de i Ost-Preussen inPytande tull(D'na. För-

dragets afslutande firades med elt fem dagars långt gä-

stabud.

Så hade Karl Gustaf inom sex vecko'S tid eröfrat

hela Preussen med undantag af Danzig. Troligen hade
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också denna stad snart fallit; men oväntade rörelser i

söder påkallade Karl Gustafs närvaro. Innan var be-

rättelse följer honom åt detta håll, återstår att framstäl-

la ännu en vigtig sida af polska fälttåget 1655.

ERÖVRINGEN AF LITHAUEN.

Sinnesstämningen i detta landskap samt Karl Gu-
stafs förberedande underhandlingar med furst Radzivil

hafva vi redan omtalat. Den svenska krigsmagt, som
från Liffland skulle understödja och verkliggöra dessa

planer, ställdes närmast under Gustaf Adolf Lewenhaupt.

Den var illa utrustad och regementerna mycket under-

taliga. Sjulusen man utgjorde hela den styrka, som
skulle eröfra Lithauen. Det sågs tydligt, att dervid

också beräknades andra medel än vapnen.

JNågra dagar efter midsommar 1655, innan kriget

var förklaradt, och innan ännu de sista fredsunderhand-

lingarna i Stockholm blifvit ens öppnade, gick Lewen-
haupt öfver gränsen och eröfrade den 1 Juli Diinaburg,

hvarpå genast en stor del af den kringliggande nejden

visade benägenhet att underkasta sig svenska herra-

väldet.

Ungefär i medlet af Juli ankom Magnus Gabriel

De la Gardie såsom högsta styresman öfver Liffland

och dervarande krigshär. Hans hufvudsakliga uppdrag

var att så myckel möjligt undvika all fiendskap mot
ryssarna och derföre ock alla af dem besatta lithaui-

ska orter. Men som ryssarna sträfvade till östersjö-

kusten, skulle De la Gardie söka förekomma dem och

besätta Kurland och Samogitien. Sjelfva hufvudföre-

målet, Lithauen, borde behandlas med all möjlig mild-

het; och man skulle föreställa folket, att svenskarna

endast kommit för alt mot Ryssland skydda landels

frihet och välfärd. Om lithauiska ständerna d. v. s.

adeln, detta oaktadt icke ville underkasta sig Sverges

beskydd, borde De la Gardie söka vinna deras under-

hafvande och lifegna, och genom löfte om frihet locka
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dessa Ull uppresning mot sina nuvarande herrar. För

att drifva nämnda underhandling utvalde konungen Bengt

Skytte, livilken for sådant ändamål medskickades.

De la Gardie följde föreskriften. Brefvexlingen

med Radzivil fortsattes, och en hop köpmän mutades

att under företagna resor inåt Lilhaueu tjenstgöra som
svenska utliggnre. Dessa skulle hos folket inblåsa föl-

jande föreställningar, nemlid;en: all konung Karl Guslaf

hade gcrna velat på fredligt sålt afsluta den gamla

tvisten emellan Sverge och Polen; men att polackar-

nas egen konung, Johan Kasimir, genom sitt obilliga

uppförande tvingat Sverge gripa till vapen. Det nu
förestående infallet i Lilhauen åsyftade likväl endast

landels beskydd emot ryssarna och borde derföre vara

lithauerna välkommet, o. s. v. För att trygga svenska

regeringen för all slags efterräkning i afseende på dessa

stämplingar, lemnade man åt nämnde köpmans-spioner

ingen fullmagt, eller ens något skrifteligt uppdrag. Det

behöfdes ej heller; köpmännerna talade, folket trodde,

den ene efter den andra af godsherrarna förklarade sig

villig öfvergå till svenska partiet; och redan den tret-

tonde Juli afslutades med fursiarna Radzivil ett fördrag,

livaji bemälle herrar för sig och underhafvande erkän-

de konungen af Sverge och dess afkomlingar för stor-

herligar al Lilhauen. Emellertid framträngde ryssarna

mot Kowno. Då blef ett nytt bref underskrifvet af R.ad-

zivilerna, Gosiewski och nästan hela lithauiska adeln,

hvilka alla lofvade underkasta sig svenska konungens

beskydd. De la Gardie intågade i Samogitien. Den
10 Oktober mötte honom vid släden Keydan lithauiska

ständerna, hvilka derslädes i ett högtidligt sammanträde

uppsade Johan Kasimir all tro och lydnad samt antogo

Karl Gustaf och alla tillkommande konungar i Sverge

såsom deras egna rättmätiga konungar och storfurstar

utaf Lithauen, dem de med uppoiiVing af gods och lif

städse skulle försvara och lyda.

Under det rum, der denna högtidlighet föregick,

hade stockarna af ålder multnat. Bäst en af lithauerna
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talte öm den ingångna föreningen, brusto bjelkarna och

golfVet nedsjönk nära tre alnar. Ingen betydlig skada

skedde, nien händelsen ansågs som ett olyckligt före-

bud för det nya förbundet. Svenskarna hade emeller-

tid genom delsamma fått hela nordvestra delen af Li-

thauen i haudom. Eyssland innehade ännu det öfriga.

Genom en hemlig och serskild öfverenskommelse

Jofvade Sverge åt furstarna Radzivil åtskilliga fördelar

och friheter, samt utfäste sig att åt slägtens hufvudman,
Johan Radzivil, förskaffa ett eget och sjelfsländigt tur-

stendöme, hvilket vid Polens nu tillämuade styckning

borde kring hans gamla besittningar uttagas.

Det lilla Kurland var ett län under polska kro-

nan, och innehades som sådant af hertig Jakob. Den-
ne var en klok och välgörande furste, dock med allt

för små tillgångar alt kunna försvara sig och det lilla

landet mot de tre mägtiga grannarna, Sverge, R3'ssland

och Polen. Han ville förblifva neutral, men ingendera

tillät det. Svenskarna stodo närmast öfver hufvudet.

Dessa sökte genom löften och hot förmå hertigen att

skilja sig från Polen och mottaga Kurland som lån un-
der svenska kronan. Han prutade länge och envist

emot, bief dock till sist af noden tvungen att bifalla,

och i slutet af 1655 var öfverenskommelsen derom i

det närmaste afgjord, ehuru ej undertecknad.

ALLMANNA ANMÄRKNINGAR OM FÄLTTAGET 1655.

Jag besegrade polacken, förr än jag såg honom,

sade Karl Gustaf om detta fälttåg och i sannint^ med
rätta. Alla betydligare hinder syntes redan i förväg

undanröjda för svenskarna. Endast pä några fä ställen

funno de motstånd. Vid Czarnova föllo 1000 polac-

kar, det var den betydligaste fäktning, den största an-

strängning, dessa gjorde (ill sitt fäderneslands försvar.

Och efter ett så lätt fälttåg och så kort, ty det varade

blolt ett halfl år, hade Karl Gustaf eröfrat Polens buda

hufvudsläder , underkufvat omkring halfva riket och
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tvungit dess vasaller i Ost-Preussen och till en del äf-

ven Kurland att ställa sig under Sverges krona. Man
använde på dessa förhållanden med rätta Ctesars ord;

veni, vidi, vici *). Det ulomordenfeliga uppträdet

väckte öfverallt motsvarande känslor; förvåning, heun-

dran jemnte stickande afund mot Karl Gustaf; förakt,

leda ocli vedervilja mot polackarna. Det utkom en

smygskrift under namnet Besynnerligheter, anmärkta år

d6f5. Bland sådana besynnerligheter uppräknas föl-

jande: l:o Konung Johan Kasimir slräfvar efter sill

arfrike, men blir af Karl Gustaf utjagad ur sitt eget

valrike, 2:o De katolska polackarna hylla en protestan-

tisk konung. 3: o För några smärre fels skull öfver-

gifva polackarna sin milda konung, Johan Kasimir,

och hylla Karl Gustaf, som ulan skäl angripit dem
med ett blodigt krig. 4:o Polackarna, de mest fri-

helslystna republikaner, anse för en ära att lyda Sverge.

5:o Polackarna, som ej velat fördraga Johan Kasi-

mirs välde, tänka nu om Sverge, att dess ok är Ijuf-

ligt och dess börda lätt. 6.0 Quartianerna, som blif-

vil besoldade att försvara sitt fädernesland, hjelpa till

alt förråda detsamma **), o. s, v.

Oemotsägligt är, alt polackarna under detta år

ådagalade feghet, oenighet, oförstånd och en sjelfvisk

egennytta, för hvilken den enskilda personligheten var

allt, fäderneslandet intet. Just genom samma dessa fel,

och genom vedervilja lör lydnad, sammanhållning och

uppofltingar, hade folket redan under en mängd af år

gräft deu afgrund, i hvilken de nu störtades af sven-

skar, ryssar och kosacker, hvilka hvar från sitt håll

inträngde i landet och funno det försvarslöst, med ringa

förråder, få och illa underhållna fästningar, troppar utan

ordning och krigstukt, och ett lolk, bland hvilket en

hvar ville befalla, ingen lyda.

Karl Gustafs utomordentliga lycka alstrade planer

*) Jag kom, sQg, segrade.
*') Palmsköld. Äcla ad Histor. CaroH Gustavi. N;o IV. T.

I, p. 227. Paradoxa anno 1653 observata.
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af lika utomordentlig art. Han hoppades innan kort se Po-
lens kiona på silt hufvud och började redan tänka på an-

skaffandet af kröningskläderna. Att förbereda denna
högtidlighet utljstes i Warschau en riksdag till d. 20 Nov.;

och af de woiwodskaper, som ville underkasta sig Karl

Gustafs välde, fordrade han hjllning, icke blott lör sig,

utan äfven för Sverges framtida konungar; ett villkor,

som skulle förvandlat Polen till en svensk provins, och

som likväl uppfylldes af lithauerna och af Potockis quar-

tianer. Något hvar undrade öfver denna Karl Gustafs

tilltagsenhet. Bland årets besynnerligheler, säger an-

förda flygskrift, är också den, alt svenska körningen

tror lyckan vara fyrkaptig, faslän alla andra, både

häfdaforskare, slalsmän och geometrer anse henne va-

ra rund, som elt rullande klot. Efler eröfringen af

Krakau, besåg Karl Gustaf dervarande konungagrafvar.

Den åtföljande prelaten visade bland annat älven Ula-

dislai den förstes hvilorum och tillade betydelsefullt:

denna konung blcf tre gånger fördrifven från sitt rike^

men har alla tre gångerna kommit tillbaka igen. Karl

Gustaf inföll: men eder Johan Kasimir, som nu har
blifvit fördrifven, skall aldrig komma tillbaka. Presten

svarade: hvem vet? Gud är allsmäglig, och lyckan vän-

der sig ofta omkring.

TJUGONDEANDRA KAPITLET.

POLSKA FÄLTTÅGET 1656.

ORSAKERNA TILL POLACKARNAS UPPRESNING MOT
KARL GUSTAF.

Polackarnas uppresning mot svenskarna föranleddes

af flere orsaker, och var af många både förutsedd och

förutsagd. P»edan det, att vilja under en konung för-

ena tvänne folk, från hvarandra så vidt skilda genom
läge, språk, trosbekännelse, seder och statsförfattning;
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Ivänne folk, som under nära 100 års krig insupit mot

livarandra ett bittert uationalhat; redan delta förelag

innebar i sig sjelft så många och stora svårigheter, att

något hvar ansåg framgången omöjlig. Karl Gustaf

trodde dock på möjligheten och för att göra den till

verklighet, vidlog han genast och med förvånande djerf-

hetde mest afgurande mått och steg. Dessa blefvo

dock genom sin oi ättvisa och sin tilltagsenhet första or-

saken till planens misslyckande. Atgerderna, och på

samma gång upprors-anledningarna voro följande. Po-

len var ett valrike, och satte mycket värde på denna

sin valfrihet. Det oaktadt fordrade Karl Gustaf, att

polackarna skulle hylla, icke^ blott honom, ulan äfven

hans barn och efterträdare och således förvandla sitt

land till ett arfrike. — Ost-Preussen var ett län under

Polens krona. Utan att höra polska ständerna, lade

Karl Gustaf samma land under Sverge, och sökte att

med Kurland göra delsamma.— Biskopsdömet Ermeland

hörde jemnte West-Preussen till Polen. Karl Gustaf

skänkte det helt sjelfrådigt åt sin nu antagna vasall

kurfursten af Brandenburg, och förvandlade det på sam-

ma gång och sätt från ett polskt till ett svenskt, och

från ett andeligt till ett verldsligt län, och uti West-

Preussen och Lithauen borlgaf han åt svenska herrar

en stor mängd dervarande gods. Allt visade, att han

betraktade Polen såsom ett underkufvadt land, hvars

enda lag var segrarens vilja och svärd. Polackarna ha-

de förut icke velat fördraga felen och några smärre

egenmägtigheter i Johan Kasimirs regering. Det är lätt

alt förslå, med hvad ögon de skulle se en främmande

och källersk konung sjelfrådigt öfverändakasta deras val-

frihet samt sönderslycka och ät utlänningar bortgifva

deras egendomar och landskap.

Mellan svenska soldaterna och polska landtfolket

föreföllo ända från krigels början våldsamma och blo-

diga uppträden, ömsesidigt orsakade af roflystnad och

bal, hvilken seduare känsla med hvarje våldsbragd steg-

rades. Polackarna retades af sina prester och af åt-
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skilliga Johan Kasimirs vänner och anhängare. Förhål-
Jaudet med svenska tropparna var följande. En stor del

bestod af tjska äfvenlyrare, hvilka endast sökte rof och
omöjligen kunde tämjas; ehuru Karl Gustaf under de

första veckorna ifrigt bemödade sig om alt upprätthålla

krigstukten. Snart blef dock äfven han tvingad till ef-

terlåtenhet. Han hade nemligen icke på långt när kun-
nat anskaffa tillräckliga penningar för fälttåget. Knek-
tarna fiugo ofta hvarken sold eller munförråd; i nöden
togo de båda från polackarna, och befälet kunde icke

straffa dem. — Karl Gustaf ville beständigt värfva nya
troppar, men hade ej mynt derlill. Derföre anvisades

åt befälet större eller mindre landsorter att derinom ut-

kräfva krigsgerder och för dessa besolda mera folk. Så
öppnades portarna för dylika herrars rotlyslnad och
våldsamhet. Polackarna, uppretade, grepo till lönnmord
och öfvenaskningar, och svenska tropparna kommo ef-

ter med blodig hämnd öfver de så kallade förräderi-

erna. 1 närheten af konungen, uteblefvo visserligen

alla uppträden af det råaste soldatlifvel; men plundrin-

gen fortgick i stort och för statens eller krigskassans

räkning. Frän Warchaus slott blefvo en mängd taflor

och bildstoder skickade till norden, och mycket af

stadskyrkornas silfver och guld vandrade till svenska

krigskassan. T Krakau gick det ändå skarpare till,

iiorgerskapet måste betala 000,000 gyllen i brandskatt, och

derjerante utprässades serskildt 30,000 gyllen åt Arvid

Witteuberg. Mänga enskilda hus och alla kyrkor blef-

vo plundrade, och preslerna med sträckbänk och andra

plågor tvingade alt omtala, hvar deras skatter voro fgr-

J)orgade. I brist af guld och silfver tillgrepos kyrkans

drägter, och katolikerna sågo med vrede och harm de

svenska soldaterna och soldatskökorna gäckande bära

])å gatorna deras heliga skrudar och kyrkokärl. Till

och med grafvarna blefvo uppbrutna och de dödas

dyrbara prydnader borttagna.

Den ovilja, som dessa uppträden förorsakade, blef

till det bittraste hat uppjagad genom katolska prester-
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skåpet. Denna samhällsklass var under pågående strid

svenskarnas envisaste motståndare; ty den fiuktade na-

turligtvis faror för katolska trosbekännelsen. Någon pro-

testantisk ifrare hade låtit prägla en skådepenning, hvars

ena sida visade Karl Gustafs bild; men den andra påf-

vens trekrönta tiar jemnle Petri nycklar, laggda öfver

en brinnande eld, med öfvcrskrift: pdfvedömets slut.

Detta stärkte farhågorna och ökade bitterheten. Päf-

ven skänkte åt Johan Kasimir 100,000 floriner till

krigshjelp och frisade från deras löfte dem, som svurit

Karl Gustaf trohetsed, i följe hvaraf polska presterna

också vägrade sakramenterna för hvar och en, som icke

ville uppresa sig mot svenska väldet. Karl Gustaf för-

lorade slutligen under årets lopp två bland sina vigti-

gaste anhängare mom Polen, nemligen vs^oivvoden i Po-

sen, Opalinski, samt lithauiska fursten Johan Piadziwil.

Den sednare dog under dyster och vild sinnesstämning.

Några säga^ att fosterlands-förrädaren sjelf förkortade

sitt lif.

Förhållandet med Chmielnicki tog också en oför-

modad vändning. Denne ryktbare kosack-anförare ha-

de i förbund med Karl Gustaf och i sällskap med rys-

sarna frambrutit anda till Lublin. Men när Polen tyck-

tes vara ett alldeles till spillo gifvet rof för dessa tre

fiender, drog sig Chmielnicki helt oväntadt tillbaka.

Man trodde, att han fruktade, efter Polens fall få an-

lingen i ryska tsaren en vildare, eller i svenska konun-

gen en strängare, i båda fallen en mägtigare öfverherre,

än den svage och medgörlige Johan Kasimir varit, och

ay, han derföre ville hindra denne sednares fullkomliga

fördrifvande. Andra tillägga, att polska konungens sän-

debud genom knäfall väckt Chmielnickis deltagande,

•och att polska drottningen genom en dyrbar klenod

vunnit hans maka. Alltnog, kosack-anföraren öivergaf

svenska partiet och förenade sig med tarlarerna till Jo-

han Kasimirs lijelp. Chmielnickis uppror hade varit

första och iörnämsta orsaken till nämnde konungs olyc-
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ka; Chmielnickis återgång blef den första stjerna, som
uppgick pa hans lyckas himmel.

Ocksii quartiaaerna visade snart missnöje med sin

nya belägenhet. Den trägna och ordentliga svenska

krigstjensten gjorde starkt och obehagligt afbrott mot
deras förra, sjelfsvåldiga väsende. I jemnförelse med
svenska tropparna kände de sig alltid vara i duglighet

och anseende underlägsna, hvilket misshagade deras stolt-

Itei; ej heller hade Karl Gustaf penningar nog att mätta

deras vinningslystnad, och redan några veckor efter si-

sta trohetseden spordes förebuden till det blifvande af-

fallet.

Denna mer och mer sig utbredande ovilja under-

hölls och äggades af främmande magter, serdeles af

kejsaren. Det ovanliga af Karl Gustafs så väl lycka

som planer födde sannolika misstankar om än djerfvare

afsigter. Det gick en sägen, att dä denne herre var

blott svensk gpncralissimus, hade han i Niirnberg un-
der drömmen hört en ropande röst, som sade: framåt
till Sverge, till Polen, till kejsareväldet ! Ett sådant

löpande rykte visar, hvad allmänheten väntade; och

fcjchlippenbachs ord och Karl Gustafs gerningar ökade

misstankarna. Stalsmännerna sökte dock mot dylika

planer uppställa hvarjehanda hinder. Kejsaren mäkla-

de förlikning mellan lAysslaud och Polen och uppägga-

de förstnämnde magt till krig emot Sverge. Holland,

med fruktan för sin Ostersjöhandel, gjorde på samma
sätt med Dannemark, och alla tillsammans uppmanade
Joban I\asimir att icke förlora hoppet om sitt rikes

återvinnande.

Yid första ankomsten till Oppeln var neraligen

denne olycklige konung helt nedslagen och hopplös.

Han ville aflägga den lunga och blodiga kronan och

söka i ett kloster det lugn, hans själ så ifrigt efterläng-

tade Förslaget hindrades af drottning Lovisa Maria

samt af de vänner, som i olyckan följt sin konung.

Dessa voro ej många; blott några få biskopar och rads-

herrar, främst deribJand erkebiskopen af Gnesen; hvil-
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ken för att hindra Karl Gustafs tillämnade kröning med-

fört polska konuDgakronan. I hörjan förbryllade af sven-

skarnas oerhörda framgång, misströstade dessa herrar om 1

Polens räddning genom egna krafter. Man skickade der-
^

före till Wien grefve Johan af Leszno, hvilken skulle

åt kejsaren erhjuda Polen till och med som ärftligt ko-

nungarike, för att derigenom så mycket mer ägga den-

na katolska furste till landets räddande undan de pro-
,

testantiska svenskarna. Men med ärfd och lågande kär-

lek till den polska valfriheten, tillät sig nämnde grefve

att sjelfrådigt förliga uppdraget rörande ärftiigheten.

Han hoppades kunna undvika denna inskränkning af

Polens hitintills åtnjutna frihet; han hoppades, att lan-

det, äfven utan sådan uppoffring, skulle mägta afkasta

de främmande bojorna; och han dömde rätt, såsom vi

af det följande skola finna.

STEFAN CZARNECKI.

Af nu uppräknade anledningar blef allmänna sin-

nesstämningen i Polen mer och mer fiendtlig mot sven-

skarna. Men för att utbilda och leda densamma till

ett verksamt motstånd ; dertill behöfdes en beslutsam

och kraftig man, som hade mod, anseende och tilltag-

senhet nog att sätta sig i spetsen för rörelsen; en man,

som icke ens i olyckans djup förtviflade om fädernes-

landet. Till Polens lycka hade det inom sitt sköte en

sådan hjelte. Det var Stefan Czarnecki. Hans fäder-

nesland har dock låtit föga anteckna om denna sin räd-

dares lefnadsomständigheter. Fadren hette Stanislaus

Czarnecki och hade en dotter samt elfva söner utom
ifrågavarande Stefan. Vid krigets utbrott var denne

kastelian af Kiow och utmärkte sig redan då, som sven-

skarnas farligaste fiende. Hans försvar af Rrakau var

det första allvarliga motstånd, Karl Gustaf vid någon

polsk stad mötte. Redan här framstod hans obevekli-

ga beslutsamhet; ty på Johan Kasimirs befallning upp-

brände han alla förstäderna, oaktadt invånarnas böner
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och klagorop. Ofvermannad och sårad, måste han dock

sluteligen uppgifva fästningen. Karl Gustaf sökte vin-

na en så utmärkt krigare och lät Wittenberg skrifva

och skref sjelf till honom bref, fulla af beröm och löf-

ten. Czarnecki tycktes lyssna till de vackra orden;

men sökte derunder tillfälle att jemnte en hop folk och

kanoner smyga öfver schlesiska gränsen till Johan Ka-
simir. Svenskarna märkte afsigten och genskölo tåget.

Czarnecki måste lemna kanonerna, största delen af hans

folk gjorde uppror och öfvergingo till svenskarna, och

blott med några få trogna lyckades han slutligen fram-

komma till sin konung. Al denne försedd med mynt

och fulJmagt, återvände han snart till Polen, uppreste

folket, samlade troppar, ordnade försvaret och blef för

svenskarna en ytterst farlig fiende, hvars bragder vi

ofta skola framdeles i dessa berättelser möta.

Czarnecki var en man af stora egenskaper; en fo-

sterlandskärlek, som ej skydde någon uppoffring; en

ihärdighet, som aldrig tröttades, aldrig misströstade; en

fintlighet, som aldrig saknade medel; en beslutsamhet,

som aldrig skyggde tillbaka vid deras användande; ett

bjerta, som aldrig fruktat, och sluteligen en känsla fÖr

lieder och mensklighet, hvilken, om den ock hade sina

fläckar, likväl vida öfverträffade allt, hvad hans lands-

män under detta krig i sådant hänseende visade.

POLACKABNaS trrPRESNING MOT SVENSKARNA.

Polackarnas resning mot svenskarna hade öfver allt

samma orsaker och utbröt derföre öfver allt ungefär vid

samma tid och på samma sätt, nemligen, genom lönn-

mord och öfverraskningar ; först i mindre, sedan i större

grad. Deraf utvecklades inom kort det bittraste hat

emellan båda folken. Polackarna betraktade svenskar-

na som orättvisa och roflystna (rämlingar, och betrak-

tades tillbaka som falska och förrädiska löflesbrytare.

Harm gjorde helvete, och snart blossade öfver allt det

ohyggligaste dolkkrig, med uppråden nästan lika afsky»
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värda, som de vildaste under trettiijara-kiigeL S«» här

ett af de värsta! I Wieliio, en liten stad nära schlesi-

öka gränsen, låg den bårdhändta svenska generalen VVre-

sovilz med- tämligen stark besättning. En hop polac-

kar, adelsmän och förlupna soldater, rotade sig bemli-

gen tillsammans, smögo en vinternatt öfver stadsmurar-

na, nedstötte svenska vakten och öppnade portarna för

den öfriga svärmen, hvilken nu ohejdad rusade fram

öfver gatorna. Svenskarna, som utan ordning, en och

en i sender, skyndade fram från sina qvarter, blefvo

Jätt öfvermancade och nedhuggna. Vid dagens inbrott

var staden i polackarnas vald. Då började de samman-
svurna ransaka alla husen, och hvarje främling, vare

sig tjsk eller svensk, ung eller gammal, man eller qvin-

ua, krigare eller resande; alla blefvo ulan åtskillnad fast-

lagna, misshandlade, plundrade och med plågor tvungna

att framlemna sina undangömda djrbarheter; och slute-

ligen, hvad som var värst, utvräkta på gatan för den

polska pöbeln. Yid ryktet om det vunna rofvet hade

uemligen frän kringliggande byar och städer en stor

skara tillströmmat; en vild svärnij väpnad med yxor,

liar, klubbor och slagor. Af dessa blelvo de arma
främlingarna alklädda, pryglade, stympade och sluteli-

gen jänunerligen mördade. Liken lemnades till rof för

svinen, h vilka man säg frossande släpa lösryckta men-
niskolemmar kring galorna. Så fortgick det i fyra hela

dagar. Till att plundra visade sig svärmen både villig

och skicklig; men icke sä till att strida. Vid öfver-

raskningeu hade nemligen Wresovitz med 80 svenska

krigare instängt sig på slottet. Det var i dåligt stånd

och polackarna mångfalldiga gånger starkare. Likväl

förmådde de icke eröfra det svaga fästet. Andleligea

kom svensk undsättning, hvarvid polackarna genast skyn-

dade undan; somliga för yttermera säkerhet skull in

åt Schlesien, hvarilrån flera af dem tillställt anfallet.

Skummande af hämnd, ilade Wresovitz efter. Han ak-

tade ej det främmande området utan bröt in öfver grän-

sen, tog en mängd flyende polackar och lät ulan barm-
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hertighet radtals nedhugga dem och uppbrände seder-

mera rundt omkring Wielun de slott och byar, soro

ägdes af plundriiij^ens tiilställare. Det var i början

af J656, som detta sii kallade Wiclunska blodbadet

skedde.

Så uppstodo öfver allt frivilliga och oordnade res-

ningar mot svenskarna. Det egentliga och formliga ut-

brottet skedde bland quartianerna. EKva tusen man af

dessa krigare hade under Potocki och Lanckoroncki

blifvit förenade med de svenska troppar, som skulle

under Douglas stanna i Lublin såsom väktare öfver

södra Polen. Men af anförda orsaker blefvo quartia-

nerna snart missnöjda och äggades än mer af Johan
Rasimirs vänner. Snart rymde Potocki, Lanckoroncki

och tlera bland det högre befälet. Den öfriga hopen

följde flockvis efter, så att af de 11,000 stod snart in-

gen enda qvar under de svurna svenska fanorna.

Det var den 3 Nov. som Potocki, Lanckoroncki

och deras vänner i spetsen för quartianerna svuro Karl

Gustaf trohetsed. Nästan jemnt på dagen sex veckor

därefter stiftade san)n)a Potocki , Lanckoroncki och

samma deras vänner ett annat förbund, hvari de svuro

trohetsed ät Johan Kasimir och Jofvade oflVa lif och

blod till Karl Gustafs fördrifvande. Det sista var del

såkallade förbundet i Tyskowicz den 16 Dec. 1655,
bestående af quarlianer och deras anförare samt en

mängd kringboende adel. Furbundsskriften börjar med
följande ursäkt för deras handlingssätt. Verldcn bör

icke låta inbilla sig, alt det ryktbara polska folket

har låtit genom svenska konungens smicker och falska

löften bedraga sig ända derhän, att det skulle öfver-

gifva den furste, som det vid ett lagligt och fritt val

utkorat. Delta skulle allt förmycket strida mot den

trohet och lydnad för sina konungar, hvilken är pol-

ska folket medfödd. Man bör veta och besinna, att

det var en af ödet bestämd rikenas omhvälfning, ett

den hårda nödvändighetens tvång, ett sammanstötande

af alla statens fiender; man bör besinna, säga vi, ati
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det var endast denna nödvändighet, som tvingade vår

konung att rymma landet, och några af oss sjelfva

alt gifva den främmande eröfraren en slags Irohets-

förhindelse. Sedermera kommo en hop auklagelsepunlc-

ler emot Karl Gustaf ocb svenskarna och i iölje deraf

en högtidlig försäkran, att till dessa främlingars fördrif-

vande och Johan Kasimirs återupprättande våga lif och

blod. Till sistnämnde konung affärdades ilbud med
underrättelse om förbundet samt inbjudning att med
förslå återkomma.

Uppmanad af drottning, vänner och bundsförvand-

ter, till och med af stjerntydare, hade Johan Kasimir

redan förut beslutat göra ett försök till återvinnandet

af sin krona, och alltså den 12 Dec. uppbrutit från

Oppeln. I Ratibor möttes ombudet från tjskoviczska

förbundet, och gladare påskyndade nu konungen sin

färd. Af fruktan för svenskarnas magt och polackarnas

ännu vacklande trohet, vågade han likväl icke taga när-

maste vägen; utan gjorde, ehuru midt i vintern, en läng

krok genom de snöbetäckta ungerska Karpalerna, och

for derifrån, söder om Przeraisl in i sitt rike igen.

Här blef han med öppna annar emottagen, och en större

församling bekräftade det tyskoviczska förbundet, samt

lofvade, alt till svenskarnas fördrifvande uppoffra allt.

Innan delta mål vore vunnet, skulle ingen polack ned-

lägga vapen eller fordra sold. Till anförare valdes

Czarnecki, och ut alla sidor skickades underrättelse om
konungens återkomst samt uppmaning att deltaga i ri-

kets befriande. Dessa budskap verkade hastigt och öf-

ver allt. Kringliggande w^oiwodskaper reste sig genast,

Douglas, med de fåtalige svenskarna vågade icke stad-

na i Lublin utan drog uppåt trakten af Warschau. Inom
några veckor hade hela Lill-Polen med undantag af

Krakau och Lublin återfallit i Johan Kasimirs våld, och

uppresningen spridde sig hastigt åt Stor-Polen och Ala-

zovien; till och med uppåt Lithauen.
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TÅGET TILL JAEOSLAAV.

I böljan af 1656 vistades Karl Gustaf i Preussen,

hvarest han, såsom vi berättat, först tvingade Fredrik

Wilhelm att öfvergå till svenska partiet och sedan un-

der muntra högtider gladde sig åt denna och sina öf-

riga framgångar. Men nöjena stördes af olycksbud, hvil-

ka, det ena efter det andra, medlörde underrättelserna

om quartianernas affall, om Johan Kasimirs återkomst,

och om resningen i sjdvestra Polen. Konungen blef

ytterligt uppretad öfver denna polackarnas trolöshet.

Han ville genast skynda dit, strafla de aflälliga och för-

jaga den återkomna medtäflaren. Flere bland genera-

lerna afrädde, såsom alltför vådligt, ett vintertåg inåt

södra Polen; de ville i stället angripa Danzig, som
vid denna tiden hvarken till sjös eller lands kunde

vänta någon undsättning, utan sannolikt snart måste

falla i svenskarnas våld. Genom besittningen af den-

na stad, vore förbindelsen med Svergc obehindrad och

eröfringen af Ost-Preussen fulländad och tryggad; ty

svårligen skulle de oöfvade polackarna kunna återta-

ga sådana fästen, som Thorn, Elbingen, Marienburg
och Danzig. Detta var nästan alla svenskarnas åsigt.

Radziejowski deremot ville, att konungen skulle gå åt

söder, och försäkrade, att den derstädes belägna staden

Zamoisc skulle genast öppna sina portar. Konungen
sjelf tillade som skäl, att man borde öfverraska och
skingra de upproriska polackarna, innan dessa hunnit

fuUkomligen ordna sig. Mer än andra skäl verkade

dock lusten för det stora, det lysande i företaget och

begäret att straffa aflällingarna. Danzig fick vara i fred.

Några tusen man qvarlemnades att skydda Preussen;

och med hela den öfriga styrkan tågade konungen åt

söder, förenade sig med Douglas och gick vid Kazi-

miers öfver till östra Weixelstranden. Här lyckades

han upphinna Czaruecki och locka denna till drabb-

ning. Af svenska hären hunno dock endast förtrop-

parna, ungefär 5000 maU; deltaga i striden; polackarna
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voro 8, anföra säga 12,000. De försvarade sig i

början tappeit nog, men togo snart flvklen och jagades

af svenskarna flere mil utåt fälten. Detta var IrälFuin-

gen vid Golumbo d. 8 Febr. 1656. Den har sin märk-

värdighet, icke blott som den första större strid emel-

lan svenskarna och Czarnecki; utan ock derföre, att

sistnämnde (ällherre ansåg sig genom detta prof fulle-

ligen öfvertygad derom, att polackarna ej kunde i or-

dentlig strid bestå mot svenskarna, hvarföre han också

från denna stund förde kriget nästan uteslutande med
ströftåg och öfverraskuingar.

Genom nyssnämnde seger hoppades Karl Gustaf

hafva stärkt sitt anseende hos polackarna; men blott

några dygn derefter smögo Koniecpolski och hans quar-

tianer bort ur svenska lägret och gingo öfver till lands-

männen. Det var just samma sällskap, som Karl Gu-
staf fyra månader förut mutat med förläningar och med
en andel af rofvet från Krakau. I ett öppet bref sökte

de rättfärdiga sitt uppförande på följande sätt. Det var

icke af trolöshet, ulan af oförsiglig lallrogenhet, som
woiwoderna af Posen och Kalisch vid Oustzie och se^

dermera quarlianerna vid Krakau underkastade sig

svenskarna. Desse sednares framgång hade varit så

stor, alt den kunde förbrylla och nedslå äfven de

ståndakt ig aste sinnen. I denna nöd samt lockade af

ulfven i fårakläder^ af svenska konungens trolösa löf-

ten, hade quarlianerna och andra polackar underka-

stat sig Sverges beskydd, såsom enda medlet all beva-

ra fäderneslandet och dess frihet. Och hvad annat

medel återstod? Dessutom, hvem borde ej tro konun-

galöflen, med hand och sigill så ofta bekräftade? Ilvem

blef icke bedragen af den ömt smekande skorpionen?

Men den trolösa svenska konungen, del falliga och rof-

lyslna svenska folket kunde ej längre dölja sin natur,

o. s. v. Af alla quarlianerna funnos nu vid Karl Gu-
stafs sida qvar endast några få kompagnier, anförda af en

Johan Sapieha. Dennes afsigl dervid var dock endast

att locka avenskarna djupare i förderfvet.
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Utan ntt afskräckas genom Koniecpolskis förräderi,

fortsatte Karl Gustaf tåget åt söder och anlände till Za-

moisc. Eulit^t Radziejowskis förespeglingar, hopjiades

han der finna vänskap och öppnade portar. Han fann

portarna stängda och murarna besatta. På det hastiga

tagel hade han endast kunnat medföra smärre och till

belägring obrukbara kanoner. Sålunda måste andra

medel försökas. At stadshöfdingen Johannes Zamoiski

erböd man förläning af hela lublinska området, om han

ville mottaga svenskarna. Svaret blef nej! Karl Gustaf

lät afskjuta sina 40 kanoner i flere hvarf för att skräm»

ma invånarne; men förgäfves. Johan Sapieha åtog sig

alt öfvertala Zamoiski och skickades derföre in i sta-

den; men i stället uppmuntrade han nämnde herre att

fortfara i försvaret, och omtalade sin hemliga afsigt, alt

locka Karl Gustaf in i karpatiska bergstrakten, der den-

ne antingen lefvande eller död måste falla i polackar-

nas händer. Sapieha återkom naturligtvis med Zamoi-

skis afslag. Karl Gustaf sökte genom bombkastning

tända staden, men kunde ej heller derigenom något

vinna, utan måste afstå från alla vidare försök.

Svenska hären var uttröttad af det rastlösa tåget

och led brist på förråd och goda qvarter. fCarl Gu-
staf ville likväl icke vända om. Han hörde, att några

mil längre i söder låg Jaroslaw, en svagt befästad, rik

och af fiender ännu orörd stad; der ville han skaffa

sina soldater hvila och förfriskning. Omsvärmad af

polska öfverlägsna troppar, hvilka dagligen ökades, var

det endast med yttersta möda, som svenska hären kun-

de verkställa det svåra tåget. Den 28 Febr. inryckte

den slutligen i Jaroslaw, utmattad, förföljd och mycket
försvagad. Men ännu ville icke de stolta böljorna i Karl

Gustafs själ lägga sig; och framåt! var ännu hans ord,

hans lösen och den förrädiske Sapiehas råd. Douglas

skickades med några troppar att intaga Przemyssl, en

befästad stad vid foten af Karpaterna ; och konungen

sjelf ämnade vid infallande frost tåga till Lemberg, som
Fryxells Ber. XI. 7
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var beläget på vägen nedåt Ukrän, och hvarest med-
läflaren Johan Kasimir för närvarande vistades.

ÅTERTAGET 1'RAN JAROSLAW.

På vägen mellan Zamoisc och Jaroslaw hade Czar-

iiecki med öfverlägset antal lätt beridna polackar städ-

se kringsvärmat svenskarna, aldrig öppnat någon or-

dentlig träflning, men noga påpassat och nedhuggit hvarje

mindre tropp, som aflägsnat si^ frän hären; deri troget

understödd af polska bönderna, hvilka obarmhertigt

ihjelsJogo till och med de sjuka, som nödgades blifva

efter. Utanför Jaroslaw öfverföU Czarnecki svenska

trossen och dess betäckning, nedhögg 1,000, somliga

säga 2 000 man, tog en mängd förrädsvagnar, deribland

en med Karl Gustafs eget bordsilfver; och allt detta i

åsjn af den öfriga svenska hären och af konungen sjelf,

hvilken, skummande af harm, m-^ste åskåda de sinas ne-

derlag utan alt kunna hjelpa dem, ty på den mellan-

liggande Sanströmmen uppbröt isen just i detsamma
och gjorde all öfvergång omöjlig. — Försöket mot
Przemyssl gick äfven olyckligt. Staden sökte försvara

sig, flere svenskar föllo eller drunknade i San, och

slutligen måste Douglas med oförrältadt ärende draga

sig tillbaka till Jaroslaw, af fruktan att eljest genom
Czarnecki blifva afskuren från bufvudhären. — Äfven
inom denna sednare utbrusto förräderier och oordnin-

gar. Fyra kompagnier af Johan Sapiehas quartianer

rymde ; svenska ryttare jagade efter, tillfångatogo och

återförde 100 af öfverlöparne. Man väntade öfver dem
ett strängt och förljent straff; men Karl Gustaf bevek-

tes och gaf nåd. Knappt hade han likväl aflägsnat sig,

förrän bland svenska soldaterna utbröt ett häftigt miss-

nöje. Dessa mencdiska polackar, knotade man, kom-
ma alUid all stämpla eflcr vår olycka. Det vore der-

före klokare all nedhugga dem allesammans och emel~

lan oss dela deras vapen och hästar. Sagdt och gjordt.

Svenskarna kastade sig öfver de olyckliga, hvilka inom
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några ögonblick blefvo till större delen nedgjorda. Se-

dan vände sig raseriet mot Sapiehas andra qvarblifna

quartianer, hvilka darrande väntade hvarje ögonblick

samma öde. Men vid larmet hade konungen och Dou-
glas skyndat tillbaka. Endast de, och äfven de blott

med möda och med svärdet i hand, mägtade tillbaka-

drifva de vredgade svenskarna. — Delta var ett af Karl

Gustafs sista försök att med mildhet vinna polackarna.

Vid samma tid och ungefär i samma afsigt utfärdade

bau en kungörelse, som gaf frihet åt hvarje kristen

trosbekännelse *). Men alla dessa bemödanden tjäna-

de till ingen ting. Polackarnas bitterhet och antal växte

med hvarje dag, hvaremot den lilla svenska hären syn-

barligen sammansmälte genom förräderier, sjukdomar och

svärdsegg. — I Preussen och norra delarna af Polen

gick redan det sannolika rykte, att Karl Gustaf var död
och svenska hären förstörd; hvilka sägner ökade po-
lackarnas djerlhet och förlamade dervarande svenskars

mod och motstånd. Underrättelsen om detta förhållan-

de, samt de andra förut omtalade olyckorna mägtade

sluteligen besegra Karl Gustafs stolthet, och han beslöt

anträda det motbjudande återtåget.

Men huru skulle detta återtåg företagas, huru lyc-

kas? Den lilla svenska hären, omgifven af mångdubbelt

talrikare motståndare, befann sig djupt inne i främman-
de land och utan någon förbindelse med de sina. ]\ärm-

sta betydliga svenska tropp stod i Krakau på ett af-

stånd af 40 svenska mil, och dernäst i Warschau, en

nära dubbelt så lång väg. Och dessa vägar, i sig sjelf-

va ganska dåliga, voro nu af vårens töväder uppblött-

nade och nästan alldeles ofarbara, dertill afskurna af

flere betydliga strömmar, sluteligen omgifna icke blott

af öfverlägsna fiendtliga troppar, utan ock af en folk-

mängd, hvars hat till svenskarna var stegradt till raseri.

Karl Gustafs hela magi tyckes bafva utgjort omkring

•) Nord. Quarto, oinbunden, N:o 125. Karl Gustafs edikt.

Jaroslaw d. 10 Mars 1656.
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8,000 man. Det var föga hopp, att så liten styrka

skulle mägta rädda sig ur så förtvifladt läge.

Första och angelägnaste omsorgen blef att till de

andra svenska generalerna framskaffa underrättelse om
härens tillstånd och befallning att ila till dess hjelp.

liedan delta uppdrag var icke lätt. Det anförtroddes

åt öfverstarna Stolzenberg och Wejer. De förtviflade

ora att kunna framtränga landvägen, satte sig derföre

med 16 soldater på en båt för att ro San och Weixeln

utföre till "Warschau. Polackarna sände ryttare utefter

båda stränderna med befallning till landtfoiket alt hin-

dra båtens framkomst. Flere gånger gjorde man för-

sök dermed, men så lamt och fegt, att de angripande

hoparna läto skrämma sig tillbaka af skotten från de

16 svenskarna, hvilka sluteligen lyckligt och nästan

som ett underverk framkommo till Warschau med ko-

nungens bref och befallningar.

Andra omsorgen blef, alt rädda de kanoner och

krigsförråd, hvilka ej kunde medföras på de bottenlösa

landsvägarna. Man lastade alltsammans på åtta stora

bålar, hvilka med en besättning af 200 svenskar skulle

föras Sanlloden utföre till Sandomir. Det var en väg

af ungefär 24 svenska mil, med båda stränderna be-

herrskade af Öfverlägsna fiender. Likväl gick äfven

denna farten lyckligt, och förråderna utskeppades på
Weixelns strand under murarna af slottet i Sandomir,

hvilket innehades af svensk besättning.

Antalet af Karl Gustafs här sades utgöra 5,000

svenskar och 3,000 quarlianer. Med denna lilla styr-

ka uppbröt konungen den 12 Mars frän Jaroslaw.

Fastän uthvilad, kunde hären på hela första dagen icke

hinna mer än två mil; så svåra voro vägarna. Andra

dagen blef det än värre; hjulen nedsjönko till axlarna,

hästarna till magen. Efter mycket men fåfängt arbete

nödgades man tillgripa den förtviflade utvägen alt upp-

bränna alla tj^ngre förrådsvagnar, och likväl hann man
icke på hela dagen mer än en enda mil. Då qvällen

kom, fauns blott en liten köping att tillgå som qvar-
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ten ute på fria fältet. Så fortgick tåget från den 15

till den 18 IMars, vadande i gyttja och vatten, hvarföre

också soldaterna gäckande kallade det gåsmarcJten.

Härunder svärmade Czaruecki outtröttlig omkring, till-

fogade svenskarna mycken skada, unnade dem ingen

rast eller ro, och Douglas, Wittenberg samt konungen

sjelf måste nästan oupphörligt vara till häst för att möta

de många anfallen. Den 18 Mars ville Karl Gustaf

låta sina uttröttade och uthungrade troppar erhålla nå-

gon hvila och förfriskning i den lilla staden Liskow:

men Czarnecki öfverföll deras utskickade förrådsskafläre,

nedhögg större delen och jagade efter de öfriga så häf-

tigt, att han med dem framträngde ända till svenska

lägret och höll på att inbryta deri. Karl Gustaf var

den, som först märkte faran. I ögonblicket aflossade

han med egen hand tvänne larmkanoner, befallte trum-

morna röras, kastade sig på hästen och ilade i spetsen

för två finska rytteri-regementer mot fienden. Snart

följde de andra svenska tropparne efter och nu måste

Czarnecki vika -tillbaka, dock under skarpa skärmyts-

lingar, som medförde mycken förlust å ömse sidor; men
mest å polackarnas. Två lusen beväpnade bönder ha-

de gifvit sig i sällskap med Czarnecki, De hade fått i

uppdrag att försvara en skogsdunge; Douglas angrep

och skingrade lätt den oöfvade hopen samt nedhögg

deraf omkring 1,200 man.

Emellertid hade polackarnas antal småningom ökats

till 25,000 soldater och många tusen bönder, hvilka

alla kringsvärmade svenska hären. Denna hade blifvit

förd inemot hörnet mellan San- och Weixeltloderna,

öfver hvilka återvägen, bevakad af så mägliga fiender,

syntes omöjlig. Sä långt hade Johan Sapieha lyckats

verkställa sin förrädiska plan, och han afvaktade numera
blott ett passande tillfälle alt öfvergifva svenska hären.

Karl Gustaf å sin sida misstänkte Sapieha och quarlia-

uerna, hvarföre han höll dem något afskilda från sven-

skarna och, nar tillfälle gafs, skickade dem främst i fa-
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ran för aJt derigenom spara egna landsmän. Den 18
Alars sände lian i sådan afsigt Sapielia och dess 3000
<{uarlianer några rail framför hären. De begagnade till-

Jallet och gingo under nallen öfver till landsmännen.

Med undantag af tvänne högre hefälhafvare, fanns nu
i svenska hären ingen enda polack mer. Svenskarnas

harm mot det trolösa, det lättsinnigt fram- och återlö-

pande folket var gränslös, och Karl Gustaf lät på gal-

gen i Sandomir uppspika namnet på de förnämsta bland

dess menediga anföraie.

Konungens afsigt var att vid Sandomir slå en bryg-

ga öfver Weixeln, sedan framtåga tdl Krakau och förenas

med dervaiande hesällning under Paul Wiirlz. Den 20
Mars framkom lian till det hörn, som bildas af Sans och

"Weixelns sammanflöde. Men här visade sig först rätt

Mari det förtviflade i hans belägenhet. På vestra sidan

Weixeln, i staden iSandomir och på fälten derornkring

stodo Lubomirski och Czarnecki med 16,000 polackar,

bönderna oberäknade, färdiga att hindra ölvergången.

At norr, på andra sidan om San, stodo med samma af-

sigt 8,000 lithauer under Paul Sapieha,* hvilken för alt

vara så mycket mera säker hade uppkastat förskansnin-

gar iängsefler norra stranden. Bakom sig hade konun-
gen Karpaterna och fiendeland. Han gjorde ett försök

att gå öfver San, men det misslyckades. Han återtog

sin förra plan att gå öfver Weixeln och började der-

före arbeta på en brygga mellan sig och slottet i San-
domir. Men Lubomirski och Czarnecki sökle på allt

sätt hindra bryggan och från svenskarna eröfra bemälte
slott. Det ena anfallet gjordes efter det andra. Karl

Gustaf stod på östra sidan af Weixeln och såg de si-

nas nöd, men förmådde ej komma dem till hjelp. Slut-

ligen kunde slottet ej längre försvaras och konungen
pjelf befallte dess ulrymmande. Det lyckades för sven-
skarnas utomordentliga tapperhet alt på några små bå-
lar föra liela besättningen och större delen af krigsför-

råderna öfver Weixeln till Karl Gustafs läger, och detta

midt framför fiendernas ögon och kanoner. Två hun-
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drade centner krut och 4,000 granater kunde likväl

icke medhinnas. Den tappre borghöfdingen, Cronlood

var hans namn, lät nedbära alll detta i elt af slolts-

hvalfven, fastade en brinnande lunta dervid och tillåste

dörren; allt i ögonblicket, förr än de sista svenskarna

lemnade slottet. Polackarna stormade under jublande

glädje in i den öfvergifna byggnaden och man såg dem
öfverallt uti fönsterna svänga fanor och stöta i trumpe-

ter; -— då i ett ögonblick minan tändes och hela slot-

tet med en förfärande knall sprang i luften. Några fa

svenskar, men 2,000 polackar funno sin graf under

dess ruiner.

På motsatta stranden betraktade Karl Gustaf det

förfärliga uppträdet. Det var åtminstone en hämndens
tillfredsställelse, men som hvarje sådan bitter och kort.

Med Sandomirs slott hade han också förlorat sista möj-

ligheten att öfver Weixeln komma till det närbelägna

Krakau.

Vid underrättelsen om härens nödställda belägen-

het, hade emellertid markgrefven af Baden med 4,500
svenskar uttågat frän Warschau till konungens undsätt-

ning. Czarnecki fick veta och ville hindra företaget.

Han var fullt öfverfjgad, alt Sapieha och Lubomirski

med troppar, hvar för sig öfverlägsna svenskarna, skulle

otvifvelakligt kunna qvarhålla dessa sednare bakom San

och Weixeln. Med 4,500, andra säga 12,000 man
ilade han derföre norrut och lyckades alt öfverraska,

slå och förskingra markgrefvens troppar. Nu var sista

räddningshoppet förloradl; och öfver allt utspriddes, att

svenska krigshären var förstörd och konungen död.

Man såg till och med tryckta berättelser, som uppgåf-

vo de enskilda omständigheterna dervid.

Också var Karl Gustafs belägenhet ganska förtvif-

lad. Fyra dagar hade han stått i hörnet mellan floder-

na och med hvarje dag förvärrades tillståndet. Blott

ett hade han vunnit, och det var befrielsen från Czar-

necki, från dess snille, mod och ihärdighet.
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Den 25 Mars eller dagen efter sprängningen af

Sandomirs slott beslöt Karl Gustaf vfiga ännu ett för-

sök emot Sapieha och lithauerna. Dertiil valdes sma-
laste delen af San. Femtio kanoner ställdes nära vid

stranden, och i skjdd af deras eld börjades och fort-

sattes brobyggnaden; dock endast med yttersta möda,
ty från skansarna midt emot underhöllo lithauerna en

mördande eld, så att alla timmerkarlarna inom kort

blefvo dödade. Andra komnio i stället och frampå af-

tonen var bron färdig. Men när svenskarna tågat öf-

ver densamma, befanns, atl den ej ledde till andra

stranden utan blott till en i floden liggande ö, bakom
hvilken en icke obetydlig arm af Sanfloden återstod.

Att upptimra en brygga också öfver denna hade fordrat

kanske en dag till, och Karl Gustaf vågade icke dröja

en timme; ty han fruktade hvarje ögonblick, att Lu-
bomirski skulle sätta öfver Weixeln och förena sig med
lithauerna. Händelsevis förefunnos trenne större båtar.

På dessa inskeppades 300 fotknektar under öfverstarne

Gustaf Kruse och Didrik De la Chapelle, med befall-

»ning att vid gifvet tecken sätta öfver floden och, om de

lyckades vinna fast fot på andra sidan, skicka tomma
båtarna tillbaka efter mera folk. Sedan skymningen

inbrutit, tågade konungen sjelf, åtföljd af en mängd
svenskt fotfolk, in på ön och började derifrån beskjuta

lithauerna. Tillika öppnades en dånande eld från de

femtio kanonerna, hvarjemnte trumpetstötar och trum-

slag hördes från hela svenska lägret. Just under detta

döfvande och förvirrande buller, lade de tre båtarne

ut frän svenska sidan. På den lilhauiska höll man vakt

på sådant sätt, att båtarna, utan att blifva sedda, lan-

dade i skygd af några strandbuskar. Svenskarna sprun-

go opp och kastade sig angripande in i den närmaste

skansen. Lithauerna, alldeles förbryllade af detta ovän-

tade och, som de tyckte, oförklarliga besök, råkade ge-

nast i oordning och villervalla Vid samma tid, men
ett stycke längre ner mot Weixeln, summo några sven-

ska soldater öfver den Mars-kalla floden och henitade
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tillbaka en hop småbåtar, som lilhauerna hade vid sin

strand, och med hvilka man äfven här började öfver-

gången. Det oförmodade och djerfva anfallet af dessa

tre till 400 svenskar spridde så mycken förvirring ocli

bäfvan, att redan ett par timmar efter nattens inbrott

befann sig hela lithauiska hären i villervalla och huf-

vudstupad fljkt. Karl Gustafs brobyggnad mötte ej

mer något hinder. Han sjelf stod hela natten på hol-

men och dref på så väl detta som annat arbete. Vid

midnattstid var bryggan öfver den andra flodarmen fär-

dig. Under efternallen och följande dagen gick hela

svenska hären öfver och var med nästan ingen förlust

räddad ur den hotande faran. Den var till och med
försall i öfverflöd, ty i lilhauernas läger fanns en mängd
slaglboskap och flere hundrade vagnar munförråd. Karl

Gustaf vågade likväl icke dröja ulan skyndade utefter

östra Weixelstranden uppåt Warschau. De skingrade

lithauerna samlade sig emellertid om igen vid samman-
flödet af Weixel- och Wieperzfloderna, hvarest sven-

skarna kunnat komma i lika belägenhet som vid San.

Karl Gustaf förutsäg det och skickade en troppafdel-

ning på vägen ät Lublin, likasom ämnade han besöka

och befria sin dervarande besättning. Listen lyckades.

Lithauerna skyndade efter och nedhöggo visserligen dea

till spillo gifna hopen, men emellertid gick Karl Gu-
staf med hu^^vudstyrkan obehindrad öfver Wieperz, in-

tågade den 5 April uti Warschau och förenade sig med
dervarande svenska troppar. De lära vid den tiden

tillsammans icke utgjort mer än 4,000 man *).

Så slutade tåget till Jaroslaw, en bland de märk-
värdigaste bragder i fäderneslandets krigshistoria, och

ehuru i smått, ett förespel till sonsonen Karl den tolf-

tes ryktbara tåg till Ukrän. Den kraft, den ordning,

det oförfärade mod, svenska soldaten under detta tåg

visade, höljer honom med en oförgänglig lager. Äfven

konungen sjelf inlade minnesvärd ära, såsom en krigare

*) Riksark. Rådsprot. cl. 19 April 1656.
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af oultröttelig verksamhet ocli af del mest ofö\/irade

mod. Vid öfvergången af San stod han hela natten

igenom på holmen och ledde svenskarnas arhele, oak-

ladt lithauernas i början ganska häftiga skjutande, hvar-

vid också en styckekula flög fram mellan konungens
fötter, så att ansigte och kläder öfverhöljdes af den
dervid uppkastade jorden. Vid de många skärmytslin-

garna mellan Jaroslaw och Sandomir, var han flere

gånger nära att blifva uppfångad af Czarneckis strof-

vare, ty esomoftast dellog han sjelf i dessa strider; och

en sägen berättar, alt under del svåra tåget har hau på
en tid af 16, andra räkna 21 dygn ingen enda gång
varit afklädd.

FÖRBITTRINGEN MELLAN SVENSKAR OCH POLACKAR.

Sedan svenskarne såhmda blifvit jagade från södra.

Polen, hvälfdes krigsrörelserna till nejden kring War-
schau, Posen och West-Preussen. De bestodo för det

mesta af öfverraskningar och småträfTningar, onödiga

och nästan omöjliga att beskrifva i deras invecklade,

osammanhängande och ständigt skiftande gestalt. Ett

mer och mer framstående drag i dem alla var dock
den ständigt växande, till ett dödligt hat utveckl-de

förbittringen mellan polackar å ena, samt svenskar och

tyskar å andra sidan. En af de betydligaste träffnin-

gsr i hela kriget föreföll d^n 27 April vid Gnesen.

Der stupade omkring 3,000 polackar; ly mellan båda
folken var hatet så slort, att ingendera ville hvarken

gifva eller begära försköning. — Nära schlesiska grän-

sen ligger den lilla polska staden Lissa. När efter vest-

faliska freden kejsaren ville åtei tvinga Schlesiens invå-

nare till påfveläran, flydde många till främmande land. Så

hade äfven uti Lissa nedsatt sig en befolkning af unge-

fär 10,000 schlesiska protestanter, för det mesta fattigt

lolk, som öfvergifvit hus och hem häldre än att öfver-

gilva sin tro. Man har ej tillvitat dem någon förse-

else mot polackarna. Dessa sednares hal mot tyskarna,



I&5

och katolska presternas aggelser mot de såkallade kät-

tarna förde dock till den olyckliga staden en vild svärm

polackar, hvilka uppbrände densamma och nedhöggo

en stor del af dess oskyldiga invånare. — Efter sven-

skarna kan man icke anföra våldsgerningar af fullt sä

ohygglig beskaffenhet, dock skref äfven deras svärd ett

blodigt skuldregister. Invånarne i den lilla staden Suin

underslodo sig att med väpnad hand möta den af her-

tig Adolf Johan förulskickade qvartermästaren. Herti-

gen kom genast eiter, intog staden och lät till straff

nedhugga större delen af dess borgare. — Sjfclfva Kari

Gustaf blef sluleligen smittad och hänförd af den olyck-

liga sinnesstämningen. Den 1 Maj hade han till polac-

karna utfärdat en kungörelse, hvari han klagade, all de

ulan anledning blifvil edsbrylare och öfvergifvil ho-

nom, deras rällmäliga konung. Ännu ville han likväl

icke slänga barmherlighetens dörr, ulan ämnade till

nåder upplaga alla dem, som inom SJO dagar ångran-

de ålervände. De andre skulle biifva hårdl slraffade.

Ingen anmälde sig. Tvärtom kriget, och polackar-

nas förbittring fortfor att dag för dag uppblossa med
ökad häftighet. Då uppblossade ock Karl Gustafs vre-

de, och utan alt afvakta de 20 dagarnas förlopp, ut-

färdade han den 8 Maj en ny kungörelse af följande

innehåll. l:o) Den polska adelsman, som ål svenskar-

na lemnar en annan mot dem upprorisk polsk adels-

man, antingen lefvande eller också dess hufvud, skall

som belöning bekomma hälften af denne scdnares jor-

dagods till ärftlig besinning. 2: o) Den bonde eller

lifegen, som på samma sätt aflemnar antingen sin

godsherre eller någon annan upprorisk adelsman, skall

till belöning erhålla icke blott frihet för sin person

och sin jord, utan äfven fem års inkomster af den

dödade eller tagna adelsmannens gods. Slutligen lof-

vade konungen att skydda de trogna polska bönderna

mot deras herrars omenskliga förföljelser och alt ren-

sa hela landet från de främlingar, som uppfylla del

med krig, mord och elände; samt all försälta del c
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välstånd och kristelig frid. — Till polackarnas ära må
nämnas, att vi icke funnit någon enda, som lålit judas-

penningen locka sig. Tvärtom, kungörelsen betrakta-

des som krigsförklaring pä lif och död, och hvarje för-

soning mellan Karl Gustaf och polackarna var ifrån

denna stund alldeles omöjlig.

ARVID WITTENBEBG I WARSCHAU.

Redan i början af Maj blefvo de underlägsna sven-

skarna jagade från fälten kring Warschau, och Paul

Sapieha med sina lithauer beräude staden. Dennes för-

skansningar voro ganska svaga och utgjordes på många
ställen endast af pålverk. Besättningen tycks bafva va-

rit högst 3,000 man, deraf hälften sårad eller sjuk.

Men den öfriga hälften bestod af svenska kärntroppar,

anförda af Johan Wrangel, Henrik Horn och främst af

den gamle, mångpröfvade Arvid Wittenberg. Det sä-

ges hafva varit för tjugonde gången, som denne nu för-

de befälet uti en belägrad stad. I öfvermod och oer-

farenhet rusade lithauerua flere gånger mot vallarna, men
svenska kanonkulorna nedslogo dem till hundradetal, så

att de snart ej mer vågade djlika försök. Då började

Wittenberg från sin sida göra utfall mot deras illa be-

vakade läger, och det nästan alltid med Ijcka; en gång

voro svenskarne nära att i dess eget tält öfverraska och

tillfångataga den druckna anföraren Sapieha sjelf. Li-

thauernas öfvermod försvann slutligen så helt och hål-

let, att de efter bästa vett och förmåga förskansade silt

eget läger och derinom buro större farhåga för sven-

skarna, än dessa för dem. Wittenberg lät emellertid

så mycket som möjligt förbättra Warschaus fästningsverk.

Det behöfdes, ty den 19 Maj kora polska konungen

med en ganska betydlig krigshär, hvilken dagligen öka-

des, så att den i flera veckors tid utgjorde 120,000
man. Johan Kasimir uppfordrade staden genast, men
Wittenberg gaf ett vägrande svar. Polackarna började

den hårdare belägringen med anfall på anfall, men för-
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gäfves; och inom kort hade de förlorat 5,000 man
utanför vallarna. Johan Kasimir ville nödvändigt taga

staden genom öfverenskonimelse och icke med storm.

Orsaken var, alt de vilda polska svärmarna hoppades
och önskade att vid en storm få plundra hela War-
schau. Konungen ville naturligtvis rädda sin hufvud-

stad från förstöring; men misströstade att vid en våld-

sam eröfring kunna styra sina troppar. Så förflöt vec-

ka efter vecka och ständigt ökades harmen, att se en

så stor här sysselsatt af en så liten besättning och mot
en stad, hvilken svenskarna förra året utan förlust er-

öfrat. Slutligen förlorade både konungen och hären

allt tålamod. Den 19 Juni inskickades till Wittenberg

en ny uppfordring ; om den afsloges, ville polacJcarna

ej mer visa hesäUningen någon barmherlighet. Wit-
tenberg svarade, att polackarna icke borde af en he-

derlig man begära det, som vore vanhederligt. Del kom-
mer också alldeles icke ifråga, tillade han, alt mot oss

visa någon eder barmherlighet utan snarare eder lap-

perhet; ty vi ämna till sista blodsdroppan försvara
den stad, som vår konung oss anförlroll. Omedel-
bart efter detta svar lät Johan Kasimir minorna tän-

das och 40,000 man löpa till storms. Medelst sitt öf-

verlägsna antal, sin kännedom om belägenheten, sin

förbindelse med folket och sluteligen de mänga af mi-
nor och kanoner gjorda murbrotten, lyckades det po-
lackarna att på flera ställen intränga i de närmast kring

muren liggande husen. Men inuti rummen och käll-

rarna mötte dem öfver allt svenskarna med så utom-
ordentlig tapperhet och kraft, att desse flere gånger

nedhöggo och kastade ut de inträngda polackarna, och
det oakladt andra oupphörligt komrao i stället. Så
fortgick striden från ungefär klockan fem på morgonen
till fram på eftermiddagen den 20 Juni. De fåtaliga

svenskarna voro nu dels fallna, dels sårade, dels ut-

tröttade af en fäktning, som var i ordets egenteliga be-

märkelse etl handgemäng, ytterst våldsamt och så oaf-

brutetj att knappt en minut lemnades till hvila eller
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förfriskning. Nu först begärde Willenberg dagtinga.

Johau Kasimir medgaf fur villkorens uppsättande en

timmes hvila från stormen. Ofverenskomnielsen hann

ej på den korta stunden blifva färdig, h vårföre polska

svärmarna genast började skria och laga sig till ny

storm. Då utgingo svenska öfversten Forgel jemnte se-

kreteiaren Canthersten för att stilla dem, men blefvo

af polackarna öfverfallua med bittra ord. Vi kunna,

ropade man, laga släden när som häldsl. Vi behöfva

ingen daglingan, och för eder, i svenskar, är nådens

lid förbi. — Välan, svarade svenskarna, efter ingen

förlikning anlages, så skolen i också i oss få all gö-

ra med männer, som modigt offra till och med sisla

llodsdroppan för sin ära och för sitt fädernesland.

Efter dessa ord vände svenskarna stolta om och gingo

tillbaka till staden. Polska soldathopar störtade i ra-

seri efter för att nedhugga ombuden. Underfältherren

Lanckoroncki ville förekomma ett sådant missdåd och

kastade sig hejdande emellan. Det hjelpte föga; ty af

sina egna soldater fick han i hufvudet ett hammarslag

så hårdt, att han sanslos störtade till marken. De två

svenskarna undkommo väl, men polska soldatsvärmarna

rusade i vildt raseri åter igen mot staden. Vid denna

syn och med tanken på Warschaus fasansfulla öde skyn-

dade flera af de bättre polackarna till Johan Kasimir

och bådo honom för Guds skull och Warschaus rädd-

ning låta blåsa till återtåg.- Det skedde genast. De
värfvade tropparna lydde, men den största hopen, nem-
ligen det uppbådade polska landtfolket, aktade ej be-

fallningen utan angrep staden och det kloster, der de

få iefvande svenskarna tätt slutna till hvarandra försva-

rade sig som lejon, dock med förtviflan i hjertatj ty

inom några minuter hade det varit förbi med dem. Då
kom i spetsen för sina bästa troppar Czarnecki ditsprän-

gande och ropade, att konungen beviljat svenskarna dag-

tingan, hvarföre striden skulle genast upphöra. Men polac-

karna ville ej låta hejda sig. De nedsköto Czarneckis

trumpetare misshandlade hans soldater och genornbor-
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Kade hans egen häst. Slutligen lyckades det dock hjel-

teu, alt utverka en limmes uppskof, hvarunder han bad

svenskarna skynda med punkternas uppsättande. Stats-

sekreteraren Canthersten, darrande af dödsångest, mäg-

tade ej mer föra pennan; öfveisle Johan Wrangel upp-

satte förslaget och öfverste Forgel ilade dernied lill Jo-

han Kasimir, som stod ufanföre på fältet. Denne lät i

ögonblicket punkterna föreläsas. De voro för sven-

skarna gnnska hedrande. Det oakladt, och för alt räd-

da Warschau från storm och plundring, blef förslaget

genast af konungen och dess rådsherrar underskrifvet.

När delta spordes, vände sig massans raseri åt annat

håll. Den rusade nu mot det palats, der Johan Kasi-

mir bodde, under rop: all denne vore polackarnas

fiende, men svenskarnas vän. Han hade inkallat de

sednare, för all plåga de förra. Derföre var del ock,

som han skyddade svenskarna mol polackarnas hämnd;
men denna hämnd skulle i dess ställe träffa den krön-

ta förrädaren sjelf, o. s. v. Men vid hoparnas an-

komst till palatset framryckte kungliga lifvakten och

nedsköt de främsta och bortskrämde de andra. Dessa

rusade i stället med samma blodgiriga hämnderop till

rådsherrarna och de förnämsta generalerna, såsom de

der vore delaktiga i konungens, som man kallade det,

förräderi; men Johan Kasimir ditskickade genast några

pålitliga ryttare, som drefvo upprorsniakarna med bio

diga hbfvuden tillbaka. För att emellertid något blid-

ka harmen öfver det väntade bytets uleblifvande, lät

Johan Kasimir åt de oroliga genast utdela 40,000 gyl-

len hvarjemnle man med tvslnadens bifall öfversåg

plundringen af en hop i Warschau varande armeniska

köpmansbodar. Delta retade brgäret efter mer och

hoparna började angripa också andra delar af staden.

Den polska öfverste, som skulle hålla dem tillbaka, för-

mådde icke med sitt eget folk göra det, ulan niåsle,

märkvärdigt nog, dertill begära understöd af den förra

Bumera tillfångatagna svenska besättningen; och med
dennas lillhjelp var det, som han skyddade Polens hufr
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vudstad från den oljckan att blifva plundrad af polac-

karna sjelfva.

När Warschau sålunda uppgafs, ålerstodo af sven-

ka besättningen endast 900 man; kämpar, som genom-

gått eldprofvet. De hade hållit den stora fiendlliga

staden i lydnad och ordning, ocli på samma gång för-

svarat dess bristfälliga murar mot en här af omkring

100.000 man; och detta under en tid af 5 veckor.

Fastän öfvervunna, blefvo de dock af lyckan belönade.

Af anförda skäl måste neml, Johan Kasimir bevilja dem
fritt altåg samt rättighet att medföra, hvad livar och en

ursprungligen ägde, dock ej något i Polen taget rof.

Polska hären tyckte dessa villkor vara alltför goda; lik-

väl fullgjordes det, som angick soldaterna och lägre be-

fälet. Deremot ville man alldeles icke släppa genera-

lerna och aldraminst den hatade Arvid Wittenberg.

]\är denne fördes till Johan Kasimir för alt taga afsked

och sedan hemförlofvas, framträngde på samma gång en

stor hop polska adelsmän, hvilka fordrade, att han skulle

utlemnas åt deras hämnd. WiUenberg, ropade de, är

den, som först lockat och uppäggat Karl Gustaf till

polska kriget, tvärtemot besvurna fördrag. Han har

brutit Kråkans dagtingan, plundrat kyrkorna och ut-

sugit landet under nu elt helt års tid. Han bör åter-

ställa åt godsägarns de penningar, han med hot af-

tvungit dem; åt kyrkorna de guld- och silfverprydna-

der, han med våld frånröfvat dem; åt knektarne den

sold, han med svek frånslulit dem; under dessa vill-

kor medgifva vi honom lifvel, men friheten aldrig! I

sådant adelns rop instämde rådsherrar, krigare, tross-

kuskar, alla. Förfärad af dessa blodgiriga röster och dess-

utom lidande af fotgikt, kastade sig Wittenberg till ko-

nungens knän, anropade dess nåd och åberopade dess

löften. Johan Kasimir ville visserligen hålla dessa sina

löften; men vågade ej motsätta sig det allmänna ropet.

Wittenberg jemnte flere bland de förnämsta svenskarna

blefvo tvärtemot öfverenskoraraelsen förda såsom fångar

till Zamoisc.
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I detta fängelse afled året derpå den ryktbare Ar-

vid Wittenberg. Han var en krigare med dess dygder

och iel i hög grad. Waischaus försvar är glanspunk-

ten i de förra
;
polackarnas beskyllningar och hat äro

de mörkaste skuggorna i de sednare.

UNDERHANDLINGAR MED KURFURSTEN FREDRIK WILHELM.

Några bland svenska rådsherrarna yttrade den öf-

vertjgelsen, att Karl Gustaf vid fördraget i Königsberg

föreskref Fredrik Wilhelm allt för hårda villkor; och

att denne sednare skulle derföre så snart möjligt un-

dandraga sig deras uppfyllande. Detta slog in. NiJr Karl

Gustaf blott ett par veckor derefter anträdde tåget till

Jaroslaw, började redan Fredrik Wilhelm göra åtskilli-

ga svårigheter vid aflemnandet af de hjelptroppar, han

lofvat. Straxt i början af detta tåg visade polackarna

en hotande sinnesstämning. Karl Gustaf begynte för-

tvifla om hela landets erölVande, och upptog i stället den
gamla planen om dess delning. Han ångrade alltså

sin förra stränghet mot kurfursten; och knappt en må-
nad efter fördraget i Königsberg erböd honom Karl Gu-
staf flera woiwodskaper i Stor-Polen; och efter ännu en

vecka af det svåra tåget föreslog han en ordentlig del-

ning, hvarvid kurfursten skulle med namn af konung i

Stor-Polen få fyra der belägna woiwodskaper till ärft-

ligt och alldeles sjelfständigt rike. Men dagarna der-

efter kom det ena ryktet efter det andra om svenska

härens utmattning, förluster, upplösning, m. m. Fredrik

Wilhelm lyssnade derföre ej mer lilll svenskarnas, utan

i dess ställe till de nu segrande polackarnas anbud.

Han till och med lofvade att återgå till dessa sednare,

om de blott ville gifva honom skadeersättning samt

trygghet mot Karl Gustafs hämnd. Men polackarna an-

sågo denne konung och dess här alldeles förlorade, och

började föra ett så stolt och pockande språk, att kur-

fursten skrämdes tillbaka. Just i detsamma bröt ock-

så Karl Gustaf fram öfver San och stod räddad vid
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Warschau. Fredrik Wilhelm sökte nu blifva neutral

och låta polackar och svenskar uttrötta hvarandra, för

alt sedan kunna så mycket lättare af den på slutet se-

grande utverka sig de bästa villkoren. Men Karl Gu-
staf tågade uppåt Preussen, och efter mycket prutande

måste kurfursten dels med lock dels med pock ingå ett

nyit förbund. Det afslöts den 15 Juni i Marienburg.

Innehållet var, att kurfursten skulle med sina troppar

understödja Karl Gustaf, och till belöning derföre er-

hålla utom det, som lofvades i Königsberg, äfven de

fyra woiwodskapen Posen, Kalisch, Siradien och Lencicz

ra. ro., dessa sista, såsom en alldeles sjelfständig och

egen stat.

SLAGET VID -WARSCHAU.

Innan underhandlingarna med kurfursten hunnit af-

slutas, var det för Karl Gustaf nästan en omöjlighet

att undsätta Wittenberg i Warschau. Den 15 Juni

afslöts visserligen förbundet mellan konungen och kur-

fursten; men innan denne sednares troppar hunnit an-

komma, hade Warschau redan blifvit eröfradt. Karl

Gustaf härmades högeligen, men fåfängt; ty vattnet i

Bug- och Weixelfloderna steg just i samma dagar så

ovanligt högt, att ingen öfvergång kunde försökas, och

krigsrörelserna måste till en tid inställas. Andtligen i

medlet af Juli förenade kurfursten sina troppar med
konungens; tillhopa 18,000 man *). Denna förenade

styrka gick den 17 och 18 Juli öfver Bug, för att an-

gripa de på Weixelns östra sida varande lithauerna.

Vid Warschaus eröfring samt veckorna derefter

hade Johan Kasimir kring denna sin hiifvudstad för-

samlat en krigshär af mellan 100 och 200,000 man.

Konungen ville gerna hålla dem tillhopa; men folket

längtade hem och ansåg kriget vara genom hufvudsta-

dens eröfring afgjordt. Just i detsamma som Karl Gu-

*) Andra uppgifva flere olika tal, mellan 16,000 och 28,000.
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staf och Fredrik Wilhelm några få mil från Warschau
förenade sina troppar i afsigt att angripa polackarna;

just då, och jemnt tre dagar före slaget, blef Johan

Kasimir öfvergifven af hela utskrifningen från Stor-Polen

samt af en hel hop lithauer under Gosiewski *). Åter-

stoden utgjorde dock ännu minst 39,000 man '**) eller

mer än två gånger den förenade hären. Polackarna

trodde sig säkra om segern. På en brygga fördes hela

hären öfver till östra sidan för att stödja de dervaran-

de lithauerna. Vid sjelfva bron satt polska drottnin-

gen och uppmanade de öfvertågande tropparna till mod
och manlighet. Dessa svarade med höga rop och stolla

försäkringar, atl med blolla karbasen i hand bortjaga

svensliarna. Hela hären uppställdes på östra sidan om
Weixeln och framför densamma gjordes förskansningar

ål nordvest, från hvilket häll man väntade de antågan-

de fienderna.

Så stodo ändleligen båda konungarne mot hvar-

andra, färdiga till en, som det tycktes, afgörande strid.

En sådan ville dock franska sändebuden förekomma.

De begärde och erhöllo Karl Gustafs tillåtelse att fara

till Johan Kasimir med fredsanbud. Men vid deras

ankomst och föreställningar svarade polackarna: del är

icke på franska konungens befallning, som ni kommil

hit, för all genom dHta påhitt stjäla ifrån oss den se-

ger, vi eljest säkerligen inom kort skola vinna. Hela

eder underhandling är endast ett konstgrepp af kur-

furslen. Mcn^om denne ock på sina knän både vår

konung om förlåtelse, så är det ändå stor fråga om,

huruvida han ens på sådant sätt kan tagas till nåder

igen. Fransmännerna fortforo i sina föreställningar,

men Johan Kasimir ville ej veta af någon underhand-

ling. Jag skall, sade han, gifva svenskarna till fru-

kost åt mina tartarer; och kurfursten skall jag sätta,

der hvarken sol eller måne skiner. Med sådant svar

*) VindicijB PolonijE. p. 57, jfr. Rudawski p- 269.

") Andra uppgifva de oiika talen 40,ono; -i.^^.ooo; 84,000;

100,000; 120,000; 150,000; 174,000; 200,000.
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återvände fransmänuerna till Karl Gustaf. De berättade

polska tropparnas antal och afrådde från vågspelet att

strida mot så öfverlägsen fiende. Karl Gustaf svara-

de : jag känner nog polackarnas antal, men jag fruk-

tar dem icke; tvärlom, jag vore glad, om en hvar

bland mina fiender siade framför mig på delta fäll, så

alt jag kunde drabba tillsammans med dem alla på en

gång. Man utdelade fälttecken och fältrop ; en halm-

vase på hatten och orden: i Guds namn!
Den 18 Juli på eftermiddagen hann den förenade

hären fram till åsjnen af den polska. Denna sednare

stod bakom bestyckade förskansniugar och stödde ven-

stra flygeln mot Weixelfloden samt den högra mot Bi-

allalenka-skogen och mot några smärre träsk. Framför

polska förskansningarna samt mellan nämnde skog och

Weixeln låg en lång och smal slätt, på hvilken den

förenade svenska och preussiska hären framtågade. Fäl-

tet var emellertid så trångt, alt dessa troppar icke kun-

de derslädes på långt när utvecklas. Till att emeller-

tid känna sig före framskickades under Karl Gustaf

Wrangel och Robert Douglas något rytteri, som skär-

mytslade med fienden, ulan synnerlig förlust å någon-

dera sidan. Men just i detsamma började aftonen

skymma, så all man på båda hållen drog sina troppar

tillbaka. Detta var första dagen af den så kallade tre-

dagars slagtningen vid Warschau.

Hela påföljande natten tillbragte förenade hären un-

der bar himmel. Tidigt på morgonen redo konungen
och kurfursten framåt för att undersöka lägret. Då
blef dem emellan uppgjord den plan, som sedermera

på följande sätt verkställdes. Kurfursten ryckte nem-
ligen fram mot den punkt, der polackarnas högra fly-

gel stödde sig mot södra ändan af Biallalenkaskogen.

Det var ej lätt att genom den sumpiga nejden föra ka-

nonerna dit. Oaktadt denna svårighet och ett häftigt

motsånd framträngde kurfursten, erölrade en mindre

höjd och ordnade der kanoner och folk i en ställning,

så väl vald, att polackarna, oaktadt förnyade och häf-
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liga anfall, icke förmådde jaga honom derifrån. För

att härunder skjddu preussarnas högra sida, framryckte

svenska hären och slällrie sig raidt emot den polska.

Afsigten var, att så snart kurfursten hunnit taga fast fot,

skulle sveuska flygeln bakom deu preussiska och genom

Biallalenka-skogen tåga åt öster och sedan på der va-

rande stora slätt uppställa sig yenster om preussarna

och slutligen derifrån taga polackarna i sidan. Planen

var vådlig. Om fienden gjorde ett häftigt anfall, just

medan svenskarna höUo på att tåga genom skogen och

således icke vore ordnade till försvar, kunde hela den

förenade hären lätt blifva upprifven och tillintetgjord.

I början vågade ej heller Karl Gustaf företaga den far-

liga rörelsen ; så mycket mindre, som han af oron i po-

lackarnas läger dömde, att dessa ämnade nästa ögon-

blick göra ett anfall. Så skedde ock, och det från tvän-

ne sidor. Långt bakom svenskarna frambröt genom

Biallalenkaskogen en stor hop tartarer, hvilken ämnade

taga de förenade i ryggen. Karl Gustaf sjelf i spetsen

för sex sqvadroner af eftertropparna red dit och jaga-

de ströfvarna hastigt tillbaka. Men i detsamma rusade

polackarna ut ur sina förskansningar och angrepo brö-

stet af svenska flygeln. Svenska kanonerna, laddade

med drufliagel, mottogo dem likväl så, att de nödgade

draga sig tillbaka inom vallarna. Just detta ögonblick

af fiendens nedslagenhet och hvila tog Karl Gustaf

akt. Han lät hela svenska hären hastigt göra en rörel-

se ål venster och på flera ställen genomgå Biallalenka-

skogen. Vid framkomsten till de stora fälten på östra

sidan blefvo tropparna genast ställda i slagtordning och

svängde derefter upp till venster om preussiska flygeln,

så alt hela den förenade hären nu mera utgjorde en

böjd linea framför sidan af polackarnas högra flygel.

Men denna flygel med sin öfverlägsna styrka störtade

nu från flera håll öfver svenskarna. Ett tusen hussarer,

del var polska drottningens lifregemenle, samt 4,000

quartianer riktade sitt anfall mot venstra flygeln', mot

Upplands, Smålands och Ostgöta ryttare. Den kamp,
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som på denna punkt uppstod, var jemnle kurfurstens

nyss omtalade strid den hårdaste sammandrabbningen
under alla tre dagarna. Två svenska sqvadroner, hvil-

ka för tidigt afskjutit pistolerna, ledo ganska m3cket
och blefvo oaktadt sitt tappra motstånd bragta i oord-

ning. Polackarna ville begagna fördelen och sökte ef-

ter vanan att under höga rop genombryta hela svenska

hären. Men i andra Imien mötte dem Wittenbergs och
Sinklairs ryttare samt finnarna under Fabian Berndes.

Efter en stark fäktning och tämlig förlust blefvo polac-

karna drifna tillbaka. På samma gång hade en stor

svärm tartarer ridit förbi svenska hären och hotade ryg-

gen på den af hussarerna i bröstet anfallna svenska fly-

geln. Men Karl Gustaf skickade sin bror med fyra

sqvadroner, hvilka lätt nog tillbakakastade de skriande

och svärmande halfvildarna, och det så kraftigt, att

många jagades i ett träsk och drunknade. Karl Gustaf

fick likväl i detsamma se en annan hop af 6,000 tar-

tarer, h vilken frän en annan sida sökte taga samma fly-

gel i ryggen. Hastigt satte sig kouungen i spetsen för

ett regemente och ilade mot de angripande. Striden

blef häftig, och Karl Gustaf framträngde bland de sking-

rade tartarerna så långt, att han skildes från svenskar-

na och hade vid sidan endast en rytlmästare vid namn
Trafvenfelt. De anföllos af sju tartarer, väpnade med
bågar och spjut, tre mot konungen, fyra mot ryttmä-

staren. Med pistolerna nedsköt Karl Gustaf genast två

bland sina angripare; den tredje, hvars spjut fastnat i

konungens betsel, fick i hufvudet ett så kraftigt värj-

hugg, att han stöi-tade af hästen. Nu ilade konungen

till ryttmästarens hjelp. Två af dennes tartarer voro

redan skjutna; de andra två flydde vid Karl Gustafs

ankomst. — En annan lifsfara inträffade samma dag,

men vid en annan skärmytsling. En polsk hussar, vid

namn Kowalofski, sprängde mot Karl Gustaf och var

just i begrepp att med sin lans genomborra honom, när

i samma ögonblick en svensk störtade fram och skjöt

polacken genom hufvudet. — Svenskarnas venslra fly-
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gel var sålunda nästan helt och hållet omgifven af an-

gripande fiender. Men dessa blefvo jjå alla punkter

tillbakaslagna. De, som sökte svenskarnas bröst, funno,

hvad fle sökte; det, och ingenting annat. De, som
sökte svenskarnas rygg, funno också på denna sida en-

dast svenskarnas bröst. Det blef sluteligen de angri-

jjande polackarna sjelfva, som öfver allt måste vända
svenskarna ryggen. Men ännu blef polska hären icke

upplöst. Inom det befästade lägret funno de skingrade

en säker lillfljklsort. Konung Johan Kasirair red sjelf

omkring och sökte återlifva tropparnas mod; och utan-

för Praga, nästan i sjelfva lägret, satt drottning Lovisa

Ulrika omgifven af rådsherrar, och uppmanade polac-

karna alt med tapperhet och kraft mot den hatade

svensken försvara maka, barn och fädernesland.

Det blef också hädanefter för de öfverlägsna po-
lackarna verkligen fråga om alt försvara sig sjelfva, fast-

än de hitintills hufvudsakligen varit angripande parten.

Sedan nemligen alla deras angrepp blifvit tillbakaslagna

och den förenade hären falt tid att hämta sig, blef den

af konungen och kurfursten i sin nja ställning omigen

ordnad, och denna gången till ett anfall mot sidan af

fiendtliga lägret. Men just nu inbröt natten, så alt

rörelsen måste uppskjutas. — Sä ändades stridens an-

dra dag. Ehuru himlen var mulen och en frisk nord-

ostvind blåste, var dock luften mycket qvalmig, och

tjocka stoftmoln uppstego för de kampandes fötter. Man
anmärkte som en serdeles lycka för svenskarna, att vin-

den beständigt gynnande följde deras många rörelser,

hvarigenom de förmörkande molnen af krutrök och dam
städse drefvos polackarna i ansigtet

Afven natten mellan andra och tredje dagen till-

bragte förenade hären ute på Iria fältet och med knapp,

nästan ingen förtäring, hvarken för menniskor eller hä-

star. Morgonen af tredje dagen, den 20 Juli, grydde.

Genast ordnades svenskar och preussare och tågade så

framåt mot fienden. Dennes förtroppar hade sökt skydd
och stöd uti en slor skogsdunge framfgr Praga, hvar-
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ifrån de gjorde mycken skada. Svenskarna Wrangel
och Jakob Kasimir De la Gardie, samt preusssrrie Sparre

och Waldeck, skickades mol skogsdungen, hvilken de

efter en häftig kamp lyckades intaga. Nu skulle sven-

skarna från sin sida angripa sjelfva lägret. Men emel-

lertid hade kurfursten på högra flygeln märkt, huru

en stor del af polackarnas artilleri var lemnadt helt och

hållet försvarslöst. Han skyndade genast dit och tog

det utan motstånd. Polska fotfolket på den sidan vå-

gade ej heller längre försvara sig mot de påträngande

preussarna, utan begärde underhandla. Det säges, att

hertig Adolf Johan vid delta tillfälle på något sätt för-

dröjt kurfursten, så att polska fotfolket fick tillfälle

smyga undan. I stället för att underhandla hastade det

nemligen öfver Weixelbryggan till vestra sidan. Ej nog,

alt det sålunda öfvergaf sina stridsbröder; det började

äfven upprifva bron efter sig, hvarigenom högra flygeln

blef afskuren och ställd ensam mot hela förenade hären.

Vid anblicken af venstra flygelns försvinnande, bör-

jade den högra genast blifva orolig. Johan Kasimir

hade under hela striden uppfört sig pä ett för honora

hedrande sätt och vidtagit flere åtgerder, som blifvit

af kännare berömda. Nu, i det farliga och afgörande

ögonblicket red han omkring än till quartianerna, än

till heloterna *) och sökte uppmuntra dem med böner,

förraaningar, löften, till och med utdelning af pennin-

gar. Polackarna gåfvo honom med höga rop stor

förhoppning om slora bragder; men det oaktadt gjor-

de de intet allvarligt motstånd utan skingrades, och

inom kort såg man hela högra flygeln i uj^plösning och

flykt utspridd öfver fälten. Striden var olijelpligen för-

lorad, och Johan Kasimir skyndade öfver Weixeln till

Warschau, till den förut flyktade venstra flygeln. Han
hoppades att med denna sednare kunna hindra sven-

skarna från att öfvergå floden och angripa hufvudsta-

den. Men Karl Gustaf ryckte genast till stranden och

*) Kallas äfven Hoilotter och tyckas hafva varit lifegna,

beväpnade med påkar, liar, på sin höjd med sablar.
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började beskjuta polackarna på andra sidan. Dessa,

en gång slagna och uppskrämda, grepo om igen till

flykten. Johan Kasiiriir följde sltömnien, sedan han

likväl i hast (örordnat en besättning till Warschaus
försvar. Utan att förlora ett ögonblick läto dock Karl

Gustaf och Fredrik Wilhelm laga bryggan och tägade

sedan deiöfver mot Warschau. Besättningen och dess

anförare flydde och redan följande dagen blef denna

hufvudstad af svenskarna eröfrad utan motstånd, och

det för andra gämsen. — På slagtfältet logos all polac-

kärnas tross och 50 deras kanoner. De förenade hä-

rarna mistade 4 till 700 man i döda och särade Po-

lackarnas förlust räknas af somliga till 4,000, af andra

till 8,000 man. Den hade säkert blifvit mycket större,

så framt ej en fullkomlig utmatluing, förorsakad af bå-r-

de hunger och mödor, hindrat den förenade hären

från att förfölja och nedhugga de flyende polackarna.

Sådant var förloppet af det ryktbara slaget vid

Warschau. Egentligen taladt, räckte det blott tvänne

dagar och var hvarken så blodigt eller hårdnackadt, och

aldramiuat så följdrikt, som åtskilliga andra af Sverge

tillkämpade segrar. Det bar dock flere för Karl Gu-
staf och svenskarna så ärordva sidor, att de näppeligen

kunna öfverträfiäs. Så väl konungen, som kurfursten

och bådas troppar förvärfvade deri en oförvanskelig la-

ger; tropparna genom den ordning och noggranhet,

hvarmed de utförde alla de invecklade rörelserna; det

lugna men orubbliga mod, hvarmed de mötte och till-

bakaslogo den vildt framstormande fjenden; den utom-
ordentliga ansträngning, hvarmed de uthärdade trenne

dagars fram- och återtågande, tvänne nätters liggande

på fältet och tvänne dagars ständiga träfTningar, och så-

dant allt under en nästan fullkomlig fasta. Efter att

bafva genomgått allt detta, stodo dock både svenskar

och preussare i lika ordning, lika färdiga och beslut-

samma att bjuda bröstet åt fienden. Sällan har någon

Fryxells Ber. Xf. §
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tropp genomgått ett svårare prof och genomgått det

med så lysande ära.

Karl Gustafs och Fredrik Wilhelms gemensamma
utmärkelse var planen för sjelfva striden, ett mäster-

stycke af snille och fyndighet. Det till utseendet allt

för djerfva deri har sin ursäkt i deras beräkning på
motståndarens oskicklighet och oförmåga att veta be-

gagna det för svenskarna farliga ögonblicket; en beräk-

ning, soin ock slog in. Hvar ocii en al båda furstarna

utmärkte sig älven vid utförandet. Det var Fredrik

Wilhelms och preussarnas mod och skicklighet, som i

början af andra dagen eröfrade och försvarade den

inemot polska lägret liggande höjden och derigeuoin

gaf en lycklig början åt striden och en fast stödjepunkt

för alla dess efterföljande rörelser. Det var också

Fredrik Wilhelms blick, som upptäckte, och bans be-

slutsamhet, som begagnade tillfället, först alt borttaga

polackarnas öfvergifna kanoner, sedan att angripa och

jaga på flykten deras af rytteriet öfvergifna fotfolk.

Det var genom dessa tvänne rörelser, som han afgjor-

de slagets utgång och således vid dess slut förvärfvade

lika om ej större ära, än vid dess början.

Karl Gustaf utvecklade under dessa^ båda dagar

de förenade egenskaperna af en tapper krigare och en

skicklig fältherre, båda i hög grad. Det var han, som
skyddade Fredrik Wilhelms första rörelser och derun-

der tillbakaslog så väl tartarernas anfall i rvggen, som
polackarnas i bröstet. Sedermera var det hans blick,

som upptäckte, och hans beslutsamhet, som begagnade

ögonblicket af de återkastade polackarnas förvirring,

och derunder djerft, hastigt, och likväl med ordning

verkställde den farliga rörelsen genom Biallalenkasko-

gen, och vid framkomsten på dess östra sida åter upp-

ställde och framförde tropparna. Långt ute på dessa

fält var det också Karl Gustaf och svenskarnas venstra

flygel, som måste nära en half dag bära tyngden af de

öfverlägsna polackarnas ofta upprepade anfall. Karl

Gustaf var derunder beundransvärd. Med snabb blick
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såg han hvarje kommande fara och skyndade antingen

sjelf eller skickade andra med förstiirkning till dt^n ho-

tade punkten ; emellanåt sjelf såsom simpel soldat stör-

tande sig midt i slagthvimlet för att sålunda uppmuntra
de andra soldaterna. Efter vunnen seger begagnade

han med samma raska beslutsamhet polackarnas förvir-

ring, tågade öfver Weixeln och ålereröfrade Warschau.

Detta slag år den mest lysande punkten i hela hans

historia.

Men slagets följder blefvo på långt när icke så

lysande. Polackarna voro blott skingrade, icke krossa-

de, än mindre tillintetgjorda. Några mil från Warschau
samlades de på nytt, lika manstarka, lika tiotsiga och

om möjligt än mer förbittrade på. svenskarna. Karl

Gustaf ville förfölja dem, men Fredrik Wilhelm kunde
omöjligen öfvertalas att deltaga i ett sådant tåg. Han
började frukta Karl Gustafs åter uppväxande lycka och

sitt eget deraf följande beroende. Han ville dessutom

hafva för sitt biträde än större belöningar, i synnerhet

suveräniteten öfver Ost-Preussen. Karl Gustaf prutade

emot, ingen förlikning kunde träffas; och kurfursten gick

med sina troppar hem till Preussen, så att konungen
med 8 till 10,000 svenskar stod ensam qvar mot hela

polska magten.

Det tyckes, som Karl Gustaf fiån denna tid än

tydligare insett det svåra, näslan omöjliga uti sitt före-

tag och derföre nästan helt och hållet uppgifvit planen

om Polens eröfrande. Man började förutse ett anfall

af Dannemark, och Karl Gustafs blickar riglades ditåt,

såsom till ett för eröfringslystnaden mer lönande fält.

Det var i denna afsigt och för att skydda fäderneslan-

det, som han kort efter slaget vid Warichau hemskic-

kade flera af de bästa svenska regementerna. I Polen

gick han under den återstående delen af fälttåget en-

dast försvarsvis till väga, vare sig af nödtvång eller öf-

verläggning. Fästningsverken kring Warschau nedref-

vos, och svenska tropparna drogos tillbaka till Stor- Polen

och West- Preussen. Besynnerligt nog blef slaget vid
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Warschau sålunda en vändpunkt i polska kriget; ett

förebud, icke som man skulle väntat, till efterföljande

segrar och framgångar, utan till livila och återtåg.

Segrande, men maltadt af mödor och blodsförlust, drog

sig det svenska lejonet tillbaka lör att hvila på sina

lagrar och hemta kraft att eröfra nya.

Ännu en följd af slaget vid Warschau bör icke

förligas. Fälten utanför nämnde stad lågo öfverströdda

af döda menniskor och hästar, dels sedan striden, dels

sedan den föregående långa belägringen. Också staden

var af båda dessa anledningar full med sjuka och så-

rade. Ofver allt detta elände och öfver de torra pol-

ska sandfälten glödde Juli-solen med hela sin kraft.

Hettan blef brännande, och från de många sjuka eller

förruttnande krojrjparna utbredde sig en slank, så olid-

lig, att en hvar, som kunde, skyndade med vedervilja

ur Warschau, och det var en längre lid nästan omöj-

ligt att gå ofver de kringliggande fälten. Sjukdomarna

ökades, förvärrades och snart visade sig pesten. Han
följde äfven segraren i spåren och inflätade i dennes

blodröda lager sin mörka cypress. För hans hämnan-
de hand föllo flere tusen svenskar, så väl inom som
utom fäderneslandet.

SEDNAEE DELEN AF FÄLTTAGET I POLEN 1656.

Efter slaget vid Warschau drogo alla svenska trop-

parna, med undantag af besättningen i Krakau, åt West-

Preussen och trakten kring Posen. Krigsrörelserna led-

des icke mer efter någon större gemensam plan och

innehöllo ej heller någon vigtigare och märkbar hän-

delse, utan beslodo af skärmytslingar, öfverrumplingar

och smärre belägringar. Karl Gustafs syftemål var alt

försvara sig och sina innehafvande fäslen uti Slor-Polen

och West-Preussen samt i synnerhet alt eröfra Danzig.

Att drifva svenskarna ur nämnde länder samt i synner-

het alt försvara den vigliga handelsstaden var deremot

Johan Kasimirs hufvudsyfle. 1 sådan afsigt framträng-
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de han med en betydlig här ända till Danzig, bortdref

de belägrande svenskarna och undsatte staden, hvilkea

dessutom fått hjelp från en holländsk i hamnen varan-

de flotta. De mycket underlägsna svenskarna hade vid

delta tillfälle kunnat komma i ganska svår belägenhet;

men när höst, mörker och köld började försvära fält-

tåget, blefvo polska quartianerna under Potocki och

Lanckoroncki otåliga., Dels genom hot, dels genom
osanna föregifvanden blef den svage Johan Kasimir af

tropparna och af deras anförare trugad och lockad att

gifva dem hemlof, hvarpå hela svärmen skyndade åt

Polen igen. Sålunda fingo svenskarna friare anderuni

i Preussen, hvarest de ock hufvudsakligen bibehöllo

alla sina förut innehafda fördelar.

Flere härförare utmärkte sig mycket under ofvan-

nämnde krigsrörelser. Sådana voro a svenska sidaa

Gustaf Otto Stenbock, hvilken den 12 Oktober i den

lysande träfiningen vid Philippowa slog och förskingra-

de en mycket öfverlägsen svärnr lithauare. — Äfven
den stränga general-majoren Wresovilz försvarade sig

tappert och huserade strängt i Stor-Polen. Mannen
var från Böhmen och hade förut stått i polsk tjenst,

men i harm öfver någon af Johan Kasimir tillfogad

oförrätt gått till svenskarna; deraf hatet mellan honom
och polackarna, det ömsesidiga och bittra. Slutligea

blef han på ett nattligt tåg af Czarnecki öfverraskad,

hans soldater skingrade, han sjelf af några polska bön-

der ertappad, igenkänd och på det grymmaste sätt med
störar ocli påkar slagen till döds. — Den utmärktaste

partigängaren på svenska sidan var dock Rutger von
Ascheberg. Han utförde många minnesvärda bragder;

framför allt när han sjelfva julaftonen tillfogade vid

Conitz Czarnecki ett betydligt nederlag. Men både
denna och andra hans vanligtvis enstaka bragder skola

framdeles berättas, när vi komma att mera serskildl

sysselsätta oss med denna utmärkte krigare. — Hans
förebild, partigängaren sedan trettiåra kriget, Hans Kri-

stofer Königsmarck, skulle äfven deltagit i polska fej-
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den, men fart3'get blef utan för Danzig uppsnappad»

och han sjelf förd faogen till nämnde stad,, der han

nödgades under hela polskt-svenska kriget sitta overk-

sam; till stor skada för Sverge, som beliöfde hans an-

seende, hans mod, hans krigserfarenhet och ej minst hans

förmåga att till sina fanor locka hopar af krigare.

Den utmärktasle på polska sidan, eller rättare sagdt,

den ende utmärkte var Czarnecki; men denne ende så

god som många. Vi kunna ej med orättvisans tystnad

förbigå de ärofulla bediifterna af denna sitt fädernes-

lands befriare och hjelte, ehuru vår motståndare.

Knappt gick en vecka förbi, utan något större eller

raindie hans företag; ofta olyckliga, ty svenska kriga-

ren visste vakta och försvara sig; men ofta lyckliga, ty

mod och försigtighet kunde ej alltid hjelpa i ett land,

der hvarje qvinna, hvarje barn ilfägnades att förråda

den hatade främlingen. Inom Augusti och September

månader lyckades Czarnecki ej mindre än tre serskilda

gånger att öfverraska och till större delen nedhugga
svenska betydliga siröftroppar, hvardera till tusen man
och derutöfver. Förskräckelsen för hans namn blef

så stor, att man ännu länge efteråt hörde svenska sol-

dathustrur skrämma sina barn till tystnad med de or-

den: Ssl ! CzarnecJii hommer! — Ännu en bragd efter

samma man. Det var frampii hösten 1656, då drott-

ningen af Polen ämnade resa till sin gemål, som vista-

des i Danzig, hvars nejd var skadeplatsen för de

faufvudsakligasle krigsrörelsema. Pvär hon på denna

resa kom till Conilz, en liten strd i West-Preussen,

mötte henne Polocki och Lanckoroncki med deras quar-

tianer, de samma, som nyss af Johan Kasimir trugat

sig tdl hemlof och nu voro stadda på återvägen. Drott-

ningen blef i hög grad både harmsen och ledsen, ty

fälttågets hufvudsakliga ändamål var genom detta åter-

tåg förfeladt, konungen instängd i Danzig och för hen-

ne sjelf en omöjlighet att komma dit och nära nog att

komma tillbaka, ty öfver allt kringsvärmades vägen af

svenska troppar. Hon talade med de båda anfö-
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rama och besvor dem att återvända mot fienden och

Ijod dem slutligen 30,000 riksdaler alt dermed muntra

sig och tropparna. Men förgäfves. De båda herrarna

klagade öfver quarliancrnus olydnad och sjelfsvåld,

samt förklarade sin oförmåga alt hålla dem i ord-

ning, hvarpå de sjelfva började taga afsked af drott-

ningen. Men Czarnecki hade under tiden kommit in

och hört slutet af detta samtal. Han kunde ej längre

>tyra sin harm. I drottningens närvaro utbröt han med
häftighet och fr.^gade: hvad vill det säga, alt edra sol-

dater lillmäla sig ett sådant sjelfsvåld; och hvart har

edert eget anseende tagit vägen? I aren deras anfö-

rare, men hunnen icke styra dem ! Välan ! hitintills

har jag åtlydt eder såsom mina förmän och emedan
slalcns bästa det fordrat; men hädanefter vill jag ej

mer underkasta mig sådana anförare, som ej en gång
kunna skaffa sig åtlydnad af egna soldater; och der-

före kastar jag härmcdelst både bälte och svärd ifrån

mig för att slippa en så förnedrande Ijcnsl. Tron
dock icke, tillade han, alt del är af fruktan, som jag

vill draga mig undan. Gå ni, hvarl ni vill; men
lemna ål mig mitt eget regemente och dem bland edra

troppar, som af blygsel eller fosterlandskärlek vilja

stanna. Förblif ni anförare för dem, som gå hem,

och lemna åt mig dem, som stanna qrar! ~ Del må
ske, sade den gamle Potocki leende, men akta dig, Czar-
necki, att icke, dä du vill qvartvinga alla, du blifver

öfvergifven af alla. — Czarnecki skyndade derpå ut

och började jemute öfvertalande ord, alt bland de mest

ansedda i hären utdela drottningens 30,000 riksdaler.

Genom dessa medel lyckades han qvarlocka 6,000 man
af Potockis bästa troppar. Denne jemnte Lanckoron-
cki vidhöll sitt beslut och tågade åt söder med de öf-

riga skarorna, hvilka upplöste sig, skyndande hvar och

en hemåt. Czarnecki med sina trogna blef visserligen

af Ascheberg öfverfallen och led stor förlust, dock

utförde han med ihärdighet sin föresats, ledsagade drott-

nmgen genom svenska ströftropparna öfver Kalisch so-
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der ut ända till det befästade klostret Czenstochow.

Därifrån skyndade han tillbaka till West-Pieussen, så

hastigt, alt han säges på 36 timmar halva tillryggalaggt

36 mil *), och så listigt, alt han genom de ölver allt

bvimiande svenskarna smög sig in till Danzig och den

derstädes belagrade Johan Kasiinir, Här hvilade han

några dagar och ulspridde om det lilläninade återtåget

en hop falska rykten. I följe af dessa samlade Karl

Gustaf sina troppar i Marienburg for alt genskjuta den

återvändande. Men Czarnecki tog Johan Kasimir med
sig, lemnade Danzig och skyndade på andra vägar,

mera åt vester belägna. Han blef väl också nu anfal-

len af den vaksamme Ascheberg och led betydlig för-

lust, men lyck.ides dock alt öfver Kalisch föra äfven

konungen oskadad tillhaka till Czenstochow. Hela Po-

len genljudade af bifallsrop öfver den djerfve och lyck-

lige bjelten.

Emellertid vacklade kurfursten Fredrik Wilhelm.

Det säges, att å ena sidan Holland med penningar, å

andra sidan Polen med smicker och hot sökte locka

honom från förbundet med Sverge. Af fruktan, alt

dessa anbud kunde mottagas, måste Karl Gustaf gifva

efter för furstens fordringar. Den 10 ]\ov. afslöts dem
emellan i Labiau elt nytt fördrag. Det var det tredje

på det åratalet. Villkoren voro ömsesidiga hjelplroppar

af 4,000 man. Karl Ouslaf lofvade åt kurfursten

hela Ost-Preussen och Ermeland såsom en sjelfsländig

stat, fri ifrån all länspligl, vare sig till Sverge eller

Polen; kurfursten deremot att med all flit understödja

Sverges anspråk på skadeersättning af Polen. Af de

olika villkoren ses tydligen, alt Karl Gustaf vid deras

uppgörande var i nöd och betryck. Hans och Sverges

ersättning skulle erhållas genom ett af dessa niånga del-

ningslörslag, som hans djerfva inbillningskraft på fri

band utkastade. En vid samma tillfälle uppgjord hem-
lig artikel innehöll nemligen båda furstarnes ömsesidiga

•) Rudawslä p. 279. Måhända tyska mil ? Puf. p. 277, sä-

ger 40 mil på fjra dygn.
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förbindelse att vid den blifvande freden med Polen

förskaffa, åt kurfursten de fjra lörut omtalda woiwod-
skapcrna i Stor-Polen, och åt Karl Gustaf minst West-
Preussen med Pomerellen och Cassuben, Samogitien,

Curland, Semgallen och hela Liffland. På dessa vill-

kor lofvade båda hvarandra en ständig och obrottslig

vänskap. Dock, säger deras gemensamma liäfdateck"

nare, forlfor del förra ömsesidiga misslroendcl; och vi

tillägga, att det på ingendera sidan saknade gilltiga skäl.

SVENSKA FÄI,TTAGET I LITHAUEN 1656.

I slutet af år 1655 hade en betydlig del af Li-

thauen formHgen erkänt svenskarnas herravälde och
antagit dessas beskydd. Magnus Gabriel De la Gardie

fortfor att föra högsta befälet, men ställningen blef

snart ganska vådlig. Förhållandet mellan De la Gardie

och hans närmsta man, Gustaf Adolf Levrenhaupt, var

icke det bästa. Svenska så väl fästningar som troppar

befunnos i ganska dåligt tillstånd. När dessutom Karl

Gustaf i slutet af 1655 derifrån bortkallade de äldsta

och bästa regementerna till förstärkande af sin egen

här, då återstodo hos De la Gardie blott några tusen

man, på hvilkas trohet man ej heller kunde synnerli-

gen förlita sig, ty de voro nyvärfvade och bestodo till

icke ringa del af kurlänningar och lithauare. Dessa

troppar iakttogo ej heller samma lydnad och ordning,

som eljest voro bland svenskar vanliga. De la Gardie

skickade några regementer till Samogitien att der taga

viuterqvarter; men befallde, alt tropparna ej skulle för

mycket spridas utan läggas kompagnivis i byarna. Det
skedde ej. För att erhålla mera beqvämlighet och by-

te utsträcktes qvarteren så, att i byar af 30 till 40
bönder ofta endast 5 till O soldater voro förlaggda.

Dessa, sålunda fria från befälets närmare tillsyn, föröf-

vade en mängd prejerier, våldsamheter och plundringar.

Motparten säger, alt när innevånarne deröfver klagade

hos Lewenhaupt, blefvo de tilibakavista med hårdhet
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och hån, och när de i samma afsigt vände sig till Bengt

Skjlle, fingo de till sVfer namnen åsnor, galningar, o.

s. v. Genom dessa omständigheter väcktes ovilja och

bitterhet mot svenskarna, och derjemnle tanken pä,
huru lätt det vore att fördrifva de la, men lörliatliga

iräinlingarna. Denna sinnesstämning uppretades än mer,

bäde al katolska prestersk.npet och al rjssarna, hviika

voro förargade öfver, alt Karl Gustaf ville med dem
dela Lilhauen. Just nu inträffade underrättelsen, först

om quartianernas återgång till Johan Kasimir, och se-

dan om Karl Gustafs tåg lill Jaroslaw. Derefter kring-

flögo åtskilliga rjkten, alt under nämnde tåg svenska

krigshären hlifvit förstörd och konungen fallit, att Dan-
neniark förklarat krig emot Sverge, att Ryssland snart

skulle göra delsamma, o. s. v. Lithauerna, adel, pre-

ster, bönder, alla repade n>od, sammansvuro sig och

öf verfollo och mördade på elt enda dygn elt eller annat

tusen man af de kring landet inqvaiterade svenskarna.

JMed vrede och hämnd störtade De la Gardie och Lewen-
haupt mot de upproriska. Flere mötande troppar blefvo

slagna, en mängd byar brända och en sammanrotad skock

af 1,400 bönder i ordets egentligaste bemärkelse nedsa-

blad; tj man ville eller behöfde ej ens påkosta kulor

och krut. För svag att kunna följa de flyende in åt

landet, sökte De la Gardie omigen att, oakladt nyss-

nämnde blodsbragd, återvinna lithauerna för svenska

partiet. Han vände sig med underhandlingar och löf-

ten till godsherrarna i Samogitien, men lörgäfves. Han
vände sig då till dessas underhafvande och lifegna och

lofvade frihet och minskade utlagor; men äfven detta

förgäfves; ty hos alla brann en lika häftig förhitlring

mot svenskarna. Det oöfvade folket vågade väl icke

någon öppen strid ulan drog sig skärmytslande undan

till skogar och träsk; men alla polackar och kurlännin-

gar, som fuunos i svenska hären, rymde derifrån. Så

blef denna än mer försvagad och modlös. JNu kom
också underrättelse om Rysslands anfall mot svenska

Liffland. Till dettas försvar måste först De la Gardie
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och snart Herefler Lewenliaupt hasta tillbaka och lem-

na Lithauen åt silt öde. Delta blef innan kort åter-

taget af poldckarna. I början af 1657 föll den lilla

(Jistningen Biizen; det var den sista punkt, svenskarna

derstädes innehade.

TJUGONDETREDJE KAPITLET.

RYSSKA FÄLTTÅGET 165G.

Under tsar Alexeis regering fortfor Ryssland alt

växa både till niagt och mod. Detta sednare ökades

ej litet genom framgångarna mot Polenj i hvilket land

rvska härarne segrande framträngt ända till Wilna och

Lublin. Redan troilde sig tsaren säker om Lithauens

eröfring och började insätta dess namn i sin tiltel. I

denna sednare fick tnan också besynnerligt nog läsa or-

den: hrrre öfver Östern, Norden och Veslern och

öfver alla de länder, som våra företrädare inne-

haft. Dessa nya tillägg inneburo anspråk på sven-

ska Lippland och i synnerhet på Ingermanland och

Estland. Att framtränga till Östersjön var och förhlef

också Rysslands orubbliga syftemål. Med sådana tänkesätt

vardt tsaren ytterst uppbragt öfver svenskainas infall i

Lithauen såsom ett försök alt dela detta rof, hvilket

han ämnat ensam behålla. Hans missnöje äggades än

mer af ombud från kejsaren, Holland, Dannemark och

Polen; och detta sednare smickrade honom dessutom

med förespeglingen att erhålla dess krona. Sjclf smick-

rade han sig med hoppet att under ett krig mot Sver-

ge kunna intaga Eslland och Ingermanland med dess

förfallna fästen och svaga besättningar, och att sålunda

komma till Östersjön
;
ja, han talte redan om den flotta,

som skulle der bvggas och huru för dess framtida be-

mannande 10,000 matroser skulle tillkallas från strän-

derna af Svarta hafvet.
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Det tjckes, som Karl Gustaf föraktat Ryssland.

Han icke blott började polska kriget och fördjupade

sig i detsamma, utan han begynte äfven göra eröfrin-

gar i Litliauen; alit detta, innan någon ting var derom
öfverenskommet med tsaren, hvilken dock hela företa-

get rörde så nära och så ömtåligt. Ett försök lill så-

dan öfverenskommeise skedde väl och Karl Gustaf er-

böd delning af Lithauen, och belallte sina krigshöfdin-

gar undvika alla derslädes af tsarens troppar besatta

ställen ; detta för att smickra ryssarna. Men för att

vinna lithauerna, läl han deremot vid inryckandet på
samma gång säga och utsprida , det svenskarne kom-
mit för att skydda dom mot ryssarnas valde och råa

tyranni. Denna påtagliga dubbelhet föll genast i ögo-

nen och medförde sitt vanliga strall"; han blef af ingen-

dera trodd, af båda hatad. Lithauerna ölvergåivo hans

fanor och ryssarna ville ej höra talas om delningen af

det land, de ansägo sig ensamma hafva eröfral. Alla

Sverges föreställningar voro förgäfves, dess sändebud

blefvo i Moskau fängslade, och jemnte alla andra i lan-

det varande svenskar misshandlade ända derhäu, att ett

af sändebuden, Gustaf Bjelke, deraf tog döden. Med
Polen ingicks först stilleständ och sedan fred, h varefter

oerhörda rustningar företogos och riktades mot svenska

gränsen.

Karl Gustaf ville så litet som möjligt dela sina

krafter och beslöt derföre alt mot ryssen gå endast för-

svarsvis till väga. Några regementer ditskickades, men
på långt när ej tillräckligt iör de många fästningarna,

den långsträckta gränsen, den ytterst talrika fienden.

Svenskarnas ställning var betänklig; sjelfva fästningarna

förfallna, förråderna nästan tomma, regementerna få och
ofullständiga: soldaterna sjelfva, ju längre dess mer tra-

siga och uthungrade. Penningar saknades redan i bör-

jan. Från Sverge kunde ej erhållas annat än anvisnin-

gar på inkomsterna af Liftland, Estland och Ingerman-
land. Men dessa landskap blefvo genast under de för-

sta krigsniånaderna så af ryssarna förhärjade, att der-
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ifrån nästan inga räntor mer inflöfo. S?i blef pennin-

gebristen fullkomlig. Solden kunde ej ordentligt beta-

las och redan i medlet af 1656 hade Gustaf Eveitsson

Horn icke på tvänne års tid kunnat utbekomma något

af sin lön *). Nöden och faran blefvo slutligen så stora,

att fastän Karl Gustaf sådant förbudit, beslöt dock rå-

det i Stockholm att från Sverge skicka ytterligare nå-

gra regementer till Rigas försvar **).

De herrar, som skulle med dessa medel skydda

östra gränsen, voro följande; i Finnland Gustaf Adolf

Lewenhaupt; i Estland Gustaf Evertsson Horn; i Re-
vel Bengt florn; i Pviga Hclmfeldt, och som styresman

öfver det hela, Magnus Gabriel De la Gardie. Det

var nu för tredje gängen och i tredje slägtledet, som
Liftlands och Estlands försvar utfördes af en De la Gar-

die och en Horn tillsammans. Första gången nemligen

under Johan den tredje af stamfadern Pontus De la

Gardie och af Revels försvarare Karl Henriksson Horn;

andra gången under Gustaf Adolf af dessas båda söner

Jakob De la Gardie och Evert Karlsson Horn; och nu
lör tredje gången under Karl Gustafs regering af son-

sönerna, Magnus Gabriel De la Gardie och Gustaf

Evertsson Horn. Detta sista par kunde likväl icke ujip-

nå förfädernas ära. Inbördes trätor störde kamratska-

pet
-f)

och båda voro sina företrädare underlägsna i

krigisk duglighet och lycka; dock äfven dessa herrars

strid för läderneslandet utmärktes af mandom och sjelf-

uppoffring, samt af så mycken framgång, som man i

anseende till de inskränkta medlen kunde i allmänhet

begära.

Krigets förlopp var i korthet följande. I början

af Juli iulöU med mord och brand en svärm liender i

Karelen och Kajana. De i samma landskap boende

*) Brak. Fel. 170. En samling brcf från Gustaf Evertsson

Horn till riksmarskalken Gustaf Karlsson Horn från

Aug. 1653 till Juli 1637.
**) Rädsprot. d. 21 Sept. 1636.

t) Brah. Den nyss åberopade brefvexIingeD.
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men under Sverge lydande ryssar öfvergingo till sina

landsinäo och brJinde svenskarnas boLiugar. Första

stormen framträngde in emot Tavaslland och spridde

mycken lörskräckelse. Sjeltva riksdrotsen Per Brahe

erböd sig alt segla dit och försvara silt älskade Finn-

land *). Men Karl Gustaf hade redan dertill förord-

nat Gustaf Adolf Levvenhaupt. Ankommen tiil Finn-

land började denne genast att rusta och hålla utskrif-

ningar. I Nyland och Tavaslland begärde han hvar

tionde man; iblket erböd sjelfmanl hvar åttonde **).

Snart ordnades försvaret och inom årels slut voro rys-

sarna till större delen fördrifna ur landet.

Under en Petter Potemkins befäl inföll en annan

svärm ryssar i Ingermanland, och det s;i hastigt, att

svenskarna måste i Nyen uppbränna 70 000 tunnor säd,

på det den icke skulle falla i fiendens h.and. Afveri

här förenade sig de iugermanländska ryssarna med sina

inbrylande landsmän. Alla tyskar och svenskar, som
kunde öfverkommas, blefvo utan fnrskoning dödade.

Det flacka landet öfversväminades j men fästningarna

Ivanogorod, Narva, Revel med flere, kunde af de oer-

farna ryssarna ej intagas. Från dessa gjorde svenskar-

na mänga lyckliga utfall, och under åteisläende delea

af året fördes slröfkriget fram och åter med omskif-

tande lycka.

Ryssarnas förnämsta anfall var rikladt mot Riga

och fördes af tsaren sjelf i spetsen för 80 till 100,000

man. De la Gardie och llelmfeldt hade inom nämnde

stad blott 3,800 soldater, borgrarna oberäknade; hvil-

ka dock hyste mot Sverge mindre benägenhet i anse-

ende till den böjda tull, Karl Gustaf för att skaffa sig

pengar laggt på deras handel. De la Gardie begick

äfven det felet att icke i tid nedrifva de utanför sta-

den varande gärdesgårdar, hus och häckar, hvilka se-

dermera tjente den angripande fienden till skygd. Karl

Gustaf hade dessutom afrädt allt försvar bi de vidlyf-

*) Rådsprot d. 17 Juni U56.
") S. st. d. 31 Juli 1656.
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tiga förstäderna. De la Gardic vågade likväl försöket,

men insåg snart dess orimlighet; dock försent, ty rys-

sarnas anfall skedde så häftigt, att svenskarna ej hunno
till den egentliga staden införa flera betydliga förråder

utan måste uppbränna dem jemnte sjelfva lörstäderna.

Dessa förseelser kostade De la Gardie många och skar-

pa sparlakanslexor af den uppretade konungen. Det

var svenskarnas lycka, att ryssarna voro så fullkomligt

okunniga i belägringskonsten.

Svenskarnas lycka kom också af deras eget tapp-

ra uppförande. Knektarna, ehuru illa klädda, och illa

underhållna, fullgjorde dock sin pbgt med mod och
ihärdighet. Anförarne höUo sig icke undan och både

De la Gardie och Helmfeldt blefvo på vallarna sårade

af rysska kulor. Afven borgerskapet deltog med mod
och verksamhet i försvaret. Alla ryssarnas anfall blef-

vo afslagna, hvaremot flere de belägrades utfall hade
mycken framgång. Så förgick vecka efter vecka. Slut-

ligen börjnde tsaren förlora både hopp och tålamod;

han hade ej väntat så härdnackadt motstånd af så li-

ten styrka. Han bannade de bojarer, souj tillstyrkt

kriget, och ruskade dem häftigt i skägget. Flere af-

skräckande omständigheter tillstötte. 1 en af förstädernas

kyrkor hade ryssarne uppsatt bilden af sitt helgon,

sankt Nicolas; en svensk styckekula krossade den, hvil-

ket ansågs som ett för ryssarna olyckligt förebud. En
mängd kosacker började af otålighet vid belägrings-

arbetet rymma från hären. Ett lykte sade, att Karl

Gustaf nalkades med 30,000 man, ehuiu (iet blott var

fråga om Douglas med 5,000. Derjemnte fick man
veta, att den förstörande pesten nalkades. Sista skräm-
skottet var ett utfall af de belägrade, hvarvid desse

nedhöggo 2,000 ryssar och togo 70 fanor. Tre dagar

derefter eller den 5 Okloher tågade tsaren hem och
upphäfde belägringen, bvilken då varat nära sex veckor

och, jemnte skärmytslingarna i trakten, kostat ryssarna

14,000 man.
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Hela Liflland hade emellertid blifvit öfversvämmadt

och häijadt och många dess slott iimehades af ryssar-

na ännu vid årets slut.

Flere svenska hofdingar hafva äfven på denna si-

da utmärkt sig för mod och fosterlandskärlek. Sådana

voro major Frans Grave på Nöteborg, öfversllöjlnant

Johan Willigman i Diinaburg samt kapten Zeddelman

och öfverste Henrik Alvendehl i Riga. Vi hinna en-

dast anföra namnen och fästa lagerkransarna deröfver;

men icke att berätta de bragder, hvarraed dessa sed-

nare förvärtvades.

TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

RYSSKA FÄLTTÅGET 1657.

Utgången af Rigas belägring nedslog det förut stolta

modet hos så väl tsaren som rysska folket. Den förre

blef också mycket harmsen när han fick veta, att po-

lackarna erbjudit sin krona åt österrikiska huset på
samma gång, som åt honom. Deras sednare framgån-

gar mot svenskarna började äfven väcka hans farhågor.

Karl Gustaf var å sin sida nu som alltid benägen för

fred med tsaren och ville också afsluta en sådan äfven

utan någon ersättning för den skada, ryssarna förorsa-

kat. Han gick än längre och erböd sig gifva tsaren

littel af Lithauen och Hvita Ryssland, ro. m. Måhän-
da hade freden blifvit afsliitad, så framt den ej mot-

arbetats af andra magier; serdeles af Dannemark, som
just nu ämnade bryta med Sverge.

Således fortgick kriget äfven hela detta år, dock

ganska lamt och till det mesta blott försvarsvis och un-

der smärre slröfverrer. Ett par gånger ville man dock

gripa sig meia an. Grefve Magnus i egen person gjor-

de med lämlig styrka ett infall mot Augdow, men blef

öfverraskad och med förlust jagad tillbaka. På samma
8>ätt aflopp ett rysskt försök mot LifSand. Längre fram
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pä hösten samlade tsaren en större styrka för att ånyo

angripa Riga ; men på ditviigen fick han veta, alt pe-

sten härjade i så väl sistnämnde stad som i hela Liff-

land, vid hvilken underrättelse rysska hären vände om.

Stora voro också de förödelser, som farsoten anställde

i det olyckliga landet, serdeles i Revel. Folket dödde

bort, så att boskapen ovaktad ströfvade kring fälten

och säden fick oskördad multna på åkrarna. Mången-
städes kunde man ej hinna begrafva de döda, utan stan-

ken af deras förmultning spridde smittan än vidare om-
kring. De fåtaliga dervarande svenska tropparna gles-

nade mer och mer, somliga föllo, andra flydde for den

härjande farsoten, och i Revel funnos till slutet knappt

ik många soldater, som behöfdes för alt bevaka por-

tarna. Lätt nog harle ryssen vid detta tillfälle kunnat

eröfra både land och fästningar, men afven han drog

sig tillbaka frän den i så förfärlig gestalt hotande dö-

den. Så slutades ryska fälttåget år 1657.

TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

POLSKA FÄLTTÅGET 1657.

FAIiTTAGETS BÖRJAN.

Under början af året 1857 var Johan Kasimir i

Danzig och Karl Gustaf i Marienburg. I denna nejd

tilldrogo sig afven de föriiämsta krigsrörelserna, hvilka

dock till det mesta bestodo i smärre företag. Karl
Gustafs förnämsta syfte var att locka eller erölra Dan-
zig, men invånarnas trohet och tapperhet bestodo prof-

vet. För att hämnas på den motsträfviga staden sökta

han medelst sänkningar och fördämningar leda alU

Weixelns vatten till Nogat eller östra ulloppsarmen

deraf. Afsigten var, att den veslra, som går förbi

Danzig, skulle uttorka, och stadens hamn sålunda inom
kort af hafvet uppgrundas^ och dess handel derige-
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nom tillintetgöras. Men företaget misslyckades helt ocli

hållet.

Man begagnade emellertid tiliriillet af båda kooua-

garnas grannskap och började Iredsunderhandlingar. Po-

iackarua längtade efier lugnet och voro mest i behof

deraf. För att \inna denna deras önskan erböd Johan
Kasimir att nedlägga sin tittel och sina arfsanspråk pä
så väl Sverges rike, som Wasaslägtens dervarande arf-

vegods ; och å statens, att afstå frän alla anspråk på
det af svenskarna innehafda Liffland. Han begärde blott

rättighet att i sitt vapen föra de tre svenska kronorna,

dock endast som miune af sin svenska konungabörd.

Men Karl Gustaf fordrade dessutom någon så kallad

ersättning, åtminstone West-Preussen, och lät verkeligen

just i detsamma af Marienburg och kringliggande nejder

hylla Sig som arlkonung. Polackarna, hvilka först efter

hundraåriga, häftiga strider hade lyckats eröfra det för

dem så vigliga West-Preussen, ville alldeles icke höra

omtalas dess afträdande ulan förklarade, att de häldre

skulle kämpa till sista man. Fredsunderhandlingarna

afbrötos och kriget och dess föibittting tändes äuyo.

Den 2 Mars utgaf hela polska hären ett öppet bref,

hvaruti på det bittraste klagades öfver svenskarna och

serdelcs öfver Karl Oustaf, hans eröfrings- och pen-

ningelyslnad, hans tyranni, oärlighet, brutna löften,

m. m., hvarföre polska hären förklarade honom och

alla hans hjelpare för polska fäderneslandels fiender.

Med höjda knän och liflig ed lofvade hvarjc polsk

krigare atl med uppoffring af lif och gods och ända
till sista andcdräglcn söka på dessa främmande freds-

störare hämnas del oskyldiga blodet, o. s. v.

ynder fÖrra året både emellertid både Karl Gu-
staf och svenska tropparna h°itt mvcken afsmak för ett

fälttåg i det inre a( Polen. Dessutouj började man med
lämlig visshet förutse ett anfall från Danmarks sida.

Konungen trodde derfore säkrast att tills vidare stanna

qvar i Preussen och trygga dettas besittning j men att

under liden sysselsätta polackarna genom andra fiender.
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För sådant änddmål hade han redan sednare delen af

år 1656 börjat åtskilliga underhandlingar. Han sökte

viinda lartarernas sinne från Johan Kasimir, ocli åt ko-

sackerna lofvade han en del af Polen, om de med be-

tydligare krigsstjrka ville understödja Sverges afsigter.

Vigtigast blef dock underhandlingen med siebenbiirger-

furslen Ragoczi, hvarom vi, föi redighelens skull, vilja

tala i en serskjld afdeluing.

GEORG BAGOCZI,

son af den Ragoczi, hvilken under trelliåra-kriget

uppträdde som Sverges bundslörvandt emot kejsaren,

Lade efter denne sin lar arft det rika furstendömet Sie-

benbiirgen, som län under Turkiet. Sjelf hade han

stor personlig tapperhet, men än mera sjelflörtroende

och ärelystnad.

Denne mäglige furste blef under då varande oroli-

ga förhållanden ett mål för grannarnas uppmärksamhet

och planer. iVlånga polackar kastade ögonen pä ho-

nom, såsom den der bäst vore i tillfälle rädda deras

fädernesland. Några erbödo honom Polens krona; men
han ville ej, såsom man fordrade, för dess skull ölver-

gifva sin ärida reformerta bekännelse och antaga den

katolska. Det var också ungefär vid samma tid, som
samuja krona erböds åt tsaren och åt kejsaren. Ragoczi

fastade derlöre mindre uppniärksauihet vid anbudet;

utan sökte i dess ställe ingå förbindelse med Karl Gu-
staf för att erhitlla någon större eller mindre del af

Polen vid dettas nu förmodade söuderstyckande. Sven-

ska konun^en, som just då, nemligen i första början

af 1656 var på höjden af sin lycka, ansåg lör tillfället

Ragoczi vara af n)indre vigt. Men framåt våren och

efter polska tropparnas afTall samt det olyckliga tåget

till Jaroslaw m. ni. , blef han angelägnare om furstens

biträde. Alot erhållandet af betydliga hjelptroppar er-

böd han åt Ragoczi Lemberg med kringliggande nejd,

»orn ett sjelfslandigt furstendöme. För att genomdrifva
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förslaget skulle svenska sändebuden lofva åt Ragoczis

son några polska amler och åt Ragoczis gunstling am-
tet Sambor vid siebenbiirgiska gränsen, jemnte en års-

penning af 5,000 daler m. m. Meu Ragoczi tyckte

villkoren för små. När, efter slaget vid Warschau, kur-

fursten af Brandenburg drog sig tillbaka och den fåta-

liga svenska hären, lidande af pesten, måste följa efter,

och när dessutom Dannemark hotade med krig och

Ryssland verkeligen börjat ett sådant; då blef Ragoczis

vänskap än mera dyrbar för Karl Gustaf, och denne

nödgades göra det ena medgifvandet efter det andra.

Hela sommaren och hösten 1656 förflöto under be-

ständigt prutande och öfverläggande, huru polska sta-

ten skulle delas mellan Sverge och Siebenbiirgen. Po-

len och kejsaren varnade Ragoczi från det farliga före-

taget; likaså och med än meia enträgenhet hans maka,

barn och äldre rådsherrar. Men hans begär efter ära

och landvinning kunde icke besegras. Att med stora

löften smickra dessa lidelser, vardt deremot för Karl

Gustaf mer och mer lätt, i samma mån som han sjelf

förlorade allt hopp alt kunna bibehålla någon betydli-

gare del utaf Polen. Sent på hösten blef ändteligea

förbundet genom ömsesidiga ombud afslutadt. A Ra-
goczis vägnar lofvades, att med en betydlig krigshär

inbryta i Polen, hvaremot svenskarna skulle åt honom
afträda större delen af samma land, nemligen från grän-

sen af Siebenbiirgen ända norr ut till Bugfloden, allt-

sammans att beherrskas under tiltel af konung öfver

Polen.

KAKL GUSTAFS OCII RAGOCZIS TAG GENOM POLEN.

Till att försäkra sig om dessa utlofvade fördelar

samlade Ragoczi en krigshär, bestående af siebenbiir-

gare, moldauer och förbundna kosacker. Med denna

slyrka tågade han i slutet af December 1656 ofver de

redan snötäckta Karpaterna och inbröl i Polen. Att

bereda sinnena förut, skickades ea kungörelse af föl-
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jande innehåll. Det vore allmänt hekant, huru polska

staten, öfvcrgifven af all mcnsldig hjelp, lutade till

undergång och förstöring. I denna nöd hade polao-

karna hos furst Ragoczi sökt skydd och hjclp samt

genom högtidlig beskickning erbjudit sin krona. Af
medfödd välvilja för den ädla polska nationen samt

af kristligt deltagande i dess olyckliga tillstånd, hade

furslen dcrföre beslutat söka med Guds bistånd åter

förhjelpa det ädla konungariket och dess invånare till

åtnjutande af deras förra välstånd och den Ijufva fre-

dens behag. De borde alltså med förtroende och väl-

vilja mottaga honom som deras vän och försvarare.

I annat fall finge de skylla sig sjelfva för krigets

vanliga följder, o. s. v. Med anledning af denna

kungörelse och af det förut gjorda kronoanbudet, hop-

pades siebenbiirgarne och i synnerhet Ragoczi sjelf att

blifva som beskyddare mottagne med fester och hyll-

ningar. Men sådana beskyddare-visor hade nu inom

kort tid blifvit allt för ofta sjungna för polackarna,

och de läto ej längre dåra sig deraf. Ragoczi blef re-

dan i början emottagen som fiende och led åtskilliga

smärre förluster. Härigenom vardt han orolig och ned-

slagen, men fortsatte dock tåget åt Krakau till, för att

kunna stödja sig på denna starka stad och dorvarande

svenska besättning. Dessutom bad han enträget Karl

Gustaf skynda till möte och hjelp. Sistnämnde herre

hade visserligen häldst önskat stanna i Preussen och

spara sina krafter till det annalkande danska kriget;

men han ville ej heller ännu öfvergifva hvaVje hopp

om polska eröfringar; minst nu, när ett så lysande till-

fälle erböds. Afven fruktade han, att Ragoczi kunde

antingen lockas öfver till Johan Kasimirs parti, eller

ock, att hans vilda svärmar skulle blifva alldeles sking-

rade af de jemnförelsevis dock vida mer erfarna och

krigiska polackarna. Svenskarna kunde dessutom föga

förlora vid ett nytt fälttag tillsammans med Ragoczi;

Polen deremot skulle af ett sådant genomströfvande

blifva än mera förslördt och derigenora också äu mera
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oförmöget till Sverges oroande. Dessa skäl verkade

beslutet. I början af Mars uppbröt Karl Gustaf från

Thorn med 7000, andra säga 12,000 man och tågade

utan serdeles binder söder ut genom Stor- ocli Lill-

Polen. Den 1 April lorenade han sig med Ragoczi

några mil norr om Krakau. Deras samlade styrka ut-

gjorde då några och lemtio, andra säga 70,000 man;

en bär ganska fruktansvärd till antalet, men ej så till

beskaffenheten. Ragoczis folk saknade krigstukt och

erfarenhet; att försvara eller belägra en fäsluing, derom

hade de ej minsta begrepp. Fältarbete och ett fortsatt

handgemäng voro de ej heller vana att uthärda. De
kunde icke under niakligt framtågande bibehålla ord-

ningen; och när blott en hare sprang öfver fältet, såg

man flere sqvadroner upplösas och spilla tiden med jagt

etter det lilla djuret Under allt det sjelfkära skryt,

hvarmed sådana halfvildar pläga förhäfva sig. framstack

dock tydligt nog deras vördnad för svenskarnas högre

kraft och duglighet. Det är märkeligt att läsa, huru

alltid och allestädes den lilla, svenska styrkan blef, och

det af främlingarna sjelfva, ansedd som bärens egent-

liga kärna och kraft, utan hvilken ingen ting kunde fö-

retagas, samt buru ungefär 40,000 ragoczianer ansågo

sig tryggade genom föreningen med 10,000 svenskar

och icke tvärtom.

Konungen och fursten gingo med förenad styrka

till östra sidan af Weixeln för att angripa och slå den

derstädes samlade polska hären. Men vid deras an-

nalkande vek Czarnecki undan och delade sina troppar.

De förenade vände sig öster ul mot Brzesc, en af läge,

fästningsverk och 3,000 mans besättning skyddad stad.

Karl Gustaf väntade bvarje stund underrättelse om dan-

ska krigets utbrott. Han ville derföre ej förlora tid

och troppar mot ett fäste som, rätt försvaradt, borde

kunna göra långvarigt motstånd. Men flera bland höf-

dingarna och i synnerhet Dahlberg uppmanade honom
att i förlitande på polackarnas vanliga feghet gripa sta-

den an. Så skedde; och efter några dagars skräm-
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skjutande mot murarna rfaglingade polackarna och "pp-
gåfvo staden, ehuru de ej ännu lidit någon betydligare

förlust. Fästningen öfverlemnades åt Ragoczi.

Här fick sä väl denne, som Karl Gustaf underrät-

telse om danskarnas infall i svenska Bremen. Konun-
gen hade redan förut insett nödvändigheten att låta en

större del af sina troppar skynda hem till fäderneslan-

dets hjelp. Vid underrättelsen om denna afsigt blef

Ragoczi ganska orolig. Han fruktade nemligen alt blif-

va öfvergifven och lemnad ensam mot hela polska styr-

kan, med hvilken äfvcn österrikarne hvarje ögonblick

hotade att förenas. För att lugna dessa farhågor er-

böd sig Karl Gustaf att sjelf med en del af svenska

hären qvarstanna hos Ragoczi, medan Wrangel med
den andra tågade mot danskarna. Ragoczi vacklade.

A ena sidan ansåg han svenskarnas biträde oumbärligt.

Men å andra önskade han aflägsnandet af dem och i

synnerhet af Karl Gustafs högre personlighet, för att

sedan sjelf så mycket lättare och obehindradt kunna
utföra sina afsigter mot Polen. Det af dessa stridiga

skäl sammanjemnkade beslutet blef, att Karl Gustaf

skulle tåga mot Dannemark; men till Ragoczis under-

stöd qvarlemna Gustaf Otto Stenbock med flere sven-

ska regementer. JNågra dagsleder från Brzesc följdes

ännu alla tropparna i riktningen åt nordvest. Den 25
Maj lemnade Karl Gustaf furslen och gick med siu

afdelning åt West-Preussen,

Ragoczi med Stenbock tågade mot Warschau för

att eröfra denna sin andra tillämnade hufvudstad. Han
ville göra det ensam. Jag skall visa, sade han, att

också jag med mitt folk förslär att intaga städer, li-

ka så väl som konungen i Sverge med sitt. Stenbock
lemnades derföre efter och Ragoczi började angreppet.

Men polackarna gjorde flere utfall och tillfogade dervid

ragoczianerna mycken skada, så Mt fursten redan på
tredje eller fjerde dagen bad Slenbodk skynda till hjelp.

Denne kom, och redan samma dag, svenskarna visade

fiig, uppgåfvo polackarna staden. Siebenbiu garna be-
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falides rifva murarna, men nekade ; ty warschauerbor-

garne gåfvo dem en brandskatt, dels för delta ändamål,

dels för alt skonas från plundring. Slraxt efteråt kom-
mo deremot siebenbiirgarnas bundsförvandter, kosacker-

na, hvilka belt och hiillet utplundrade den olyckliga

staden.

Ett par dagar derefler kom till Stenbock Karl

Gustafs befallning, alt med de återstående svenska re-

gemenlerna lemna Ragoczi och begifva sig till West-

Preussen för att der förenas med konungen och deltaga

i tåget mot Dannemark. Sådant var en ganska obehag-

lig tidning att framföra till Ragoczi. Också utbröt

denne i bittra klagomål. Jag satt, sade han, med fred

och lugn i Wiill furstendöme; men af kärlek till sven~

ska konungen och till vår gemensamma protestantiska

lära företog jag delta besvärliga tåg och del midt i

vintern; och faslän min maka, mina barn och alla

mina grannar afrådde del och varnade mig för sven-

skornas bedrägeri. Nu finner jag sanningen af de-

ras ord och all eder konung begagnat mig endast

till sin egen fördel; ty omgifven af polackar och öster-

rikare, Icmnas jag ensam och hjelplös, likasom på det

vilda hafvet ell skepp ulan roder och styresman. Här-

vid började han billerligen gråla, dels af oro, dels af

harm. Svenskarna sökte vederlägga förebråelserna; men
Ragoczi höll fast dervid all Karl Gustaf icke blott

först inlockat honom till delta vådliga förelag, utan

äfven nu i olyckans stund ville bryta det för fjorton

dagar sedan gifna löftet om Stenbocks och de sven-

ska regemcnternas qvarblifvandc och hjelp. Men all

hans klagan hjelpte ej; Stenbock måste enligt sin ko-

nungs befallning bortföra svenskarna, och Ragoczi mäg-
lade ej hindra det. Största svårigheten var, att vid

underrättelsen härom kunde måliända Ragoczis skaror

med hämnd och raseri kasta sig öfver svenskarna, till

ömsesidig skada och olycka. Alt undvika sådant öf-

verenskommo Ragoczi och Stenbock sins emellan och

i hemlighet om följande åtgerd. Den 13 Juni tågade
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hela den förenade hären från Warschau vesterut. Ra-
goczis folk gick främst och svenska regementerna skulle

utgöra eftertroppen. Dessa sednare fördröjde sitt af-

tiig, så att de redan från början kommo ungefär en

half mil efter ragocziauerna. Men när inom en kort

stund några höjdsträckningar borttogo utsigten mellan

tropparna, vände svenskarne tvärt af åt höger och tå-

gade med ansträngda marcher norrut mot Preussen.

Ragoczi förde sitt folk likaledes med jagad fart vester-

ut, så att när qvällen kom och förhållandet upptäck-

tes, stodo båda härarna på ett afstånd at många mil

ifrån hvarandra. Efter några dagsleder kom Stenbock

lyckligt till Preussen och förenade sig med Karl Gu-
staf. Denne sednare lät i sistnämnde land rifva en hop
smärre lästen, men deremot så mycket starkare för-

skansa och besätla de andra, och i synnerhet Thorn,

Marienburg och Elbingen. Ofver de i dessa städer

qvarlernnade tropparna förordnade han till befälhafvare

sin bror hertig Adolf Johan samt Lorentz von der

Linde. Sjelf med den återstående delen af svenskarna,

omkring 6,000 man, tågade han österut mot Danmark.
Detta sista med Ragoczi gemensamma tåg hade

emellertid kastat mörka fläckar på svenska segerfanorna.

Karl Gustaf insåg, alt Polen var för honom, ej mer ett

förlofvadt, utan ett förloradt land, hvarför han också be-

handlade och lät det behandlas som ett sådant. Ra-
gocziauerna framforo på förfärligt vis. Städer, kyrkor

och byar brändes, af de sednare ensamt för furst Lu-
bomirski ej mindre än 300. Menniskor plågades och
mördades på det rysligaste sätt, stektes på spett, såga-

des itu, sönderhöggos, kokades i bryggkittlar, slunga-

des mot murarna, kastades på elden, o. s. v., så att

svenska soldaterna deröfver högljudt yttrade sin afsky.

Dessa voro dock sjelfva långt ifrån tadelfria. Redan
under tåget till Brzesc började man att hvarje morgon
uppbränna de byar, uti hvilka tropparna haft natlqvar-

ter och äfven alla andra, som under dagstågen kunde
atkommas. An vildare blef förfarandet under vägen

Fryxells Ber. XI. 9
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från Brzesc till Wesl-Preussen, sedan det neinligen var

afgjordt, att svenskarna genast skulle lerana Polen. Så-

väl konungens som Stenbocks afdelning härjade och

brände, såvidt den kunde nå; och kring Warschau såg

man på en gång mer an hundra byar stå i låga. Sjelf-

va staden var nära att dela samma öde. Huru den

mutade sig ifrån siebenbiirgarna, hafva vi redan nämnt.

Men äfven Karl Gustaf befallte Stenbock, att med sina

svenskar icke blott ödelägga landet, der de framgingo,

utan äfven och för all del all förslöra Warschau *).

Till stadens lycka hade Stenbock redan före brefvets

ankomst börjat sitt återtåg, hvarunder han likväl fÖr-

härjade allt annat, som kunde ålkommas. I bredd

med dessa mordbrännerier bedrefvos plundringar och

en mängd andra våldsamheter. Stora skaror af röfvad

polsk boskap blef bredvid svenska tropparna drifna

uppåt West- Preussen, och man såg nunnor och adeliga

qvinnor tvungna deltaga i kreaturens fösande. I hög-

qvarteret lefdes deremot lustigt, och konungen och

fursten, hvilka ingendera föraktade glaset, togo sjelfva

och med sina herrar af det kraftiga tokayer-vinet så

rundelig förplägning, att dessa sednare någon gång må-
ste oafklädda föras till bädden, och voro nära alt in-

nebrännas, då man efter vanligheten tidigt om morgo-

nen antände nattqvarteret. Det hände konungen sjelf,

att han ej vaknade förrän redan närmsta huset stod i

ljus låga, och en annan gång, att några svenskar verk-

ligen blefvo innebrända.

Ragoczis hemfärd aflopp ganska olyckligt. Karl

Gustaf rådde honom att taga vägen öster om Weixeln

för att derunder kunna stödja sig på Brzesc och ko-

sackernas grannskap. Men fursten drömde ännu om
polska eröfringar, genom vapen eller genom under-

handling. Han tågade derföre på vestra sidan om
Weixeln och skref till några polska herrar, sina goda
vänner, som han kallade dem. Men dessa ville ej

kännas vid vänskapen och Lubomirski hade redan gjort

*) liiksark. Act. hist. frän le.»!? till 1660. Ext. ur Karl

Gustafs bref till G. O. Stenbock, Thorn d. 12 Juni 1657.
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fiendlligt infall i Siebenbiirgen. Ragoczi fick på en

gång underrättelse så väl om detta, som att österrikare

och tartarer stodo färdiga att hvar från sin sida angri-

pa hans lurstendöme; tillika alt några andra tusen

österrikare under Hafzfeld stängde vägen till Krakau,

Lvilken stad med sina goda fästningsverk och sin sven-

ska besättning Ragoczi ämnat taga till stödjepunkt. I

rök upplöstes nu hastigt alla de stora planerna, de 1}'-

sande förhoppningarna. Full af ångest, skyndade Ra-
goczi öfver Weixelfloden hemåt, dock icke på den ge-

uaste vägen utan mera åt öster, följande kosackerna,

hvilka han antingen icke ville eller vågade öfvergifva.

Så fingo polackarna tid och, som några säga, genom
en förrädisk tjenare, uppmaning att angripa den olyck-

liga. Af fruktan för den tillsammantågande svenska och

ragocziska hären hade neml. polackarna förut hållit sig

undan. Nu framstörtade från olika håll Lubomirski,

Potocki och först och främst Czarnecki. Vid dessa fien-

ders annalkande flydde kosackerna till sitt numera när-

belägna land. Sålunda öfvergifven och sjelf mod- och

rådlös började Ragoczi underhandla. Czarnecki gaf ho-

nom blott två timmar till besinning och stod derunder

sjelf i spetsen för sina slagfärdiga troppar, vakande öf-

ver siebenbiirgarne, att dessa icke skulle under tiden

rymma undan. Villkoren voro snart afgjorda. Ra-

goczi lofvade all ålertcmna Brzesc och Krakau samt

allt i Polen taget byle; tillika att afsäga sig förbun-

det med Sverge, belala 1,200,000 gyllen åt polska

krigshären, 400,000 daler i crsällning åt polska sta-

ten, 150,000 gyllen ål tarlarerna samt genom offentlig

beskickning göra Johan Kasimir afbön. Fördraget be-

seglades med ett gästabud hos Ragoczi. De förnämsta

polska höfdingarna gingo dit; dock icke Czarnecki.

ISej, sade han, jag gitter ej se den tempelbrännaren.

Jag kan ej förmå mig visa någon höflighct mot den

vilda bödel, som ulgjulil så myckel oskyldigt blod.

Så af polackarna uäpst och släppt, fortsatte Ra-
goczi återtåget. Men efter några få dagar blef han der-

under angripen af de till Polens bjelp ankommande vi-
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da manstarkare tartarerna. En blodig strid uppstod.

Af Ragoczis folk blefvo 7,000 nedhuggna, 11,000 bort-

förda i fångenskap, och blott med 8,000 lyckades han

sjelf komma undan till sitt furstendöme. Här lefde han

ännu två år, men i beständig oro och strid naed sina

undersåtare, flere gånger än nedläggande, än återtagan-

de regeringen; och till slutet angripen af turkarna der-

före, att han utan sin öfverherres, sultanens, tillåtelse

börjat polska fejden. I en af dessa fäktningar blef han

ändteligen nedhuggen, sedan han likväl förut med fortvif-

lans mod sjelf dödat icke mindre än 17 af sina angripare.

Den högst ömkeliga utgången af Ragoczis företag

väckte allmän uppmärksamhet och nästan lika allmänt

tadel mot svenska konungen; nemligen att denne, som
temligen säkert förutsåg danska kriget och, att han för

dess skull måste snart lemna Polen, likväl till detta

sistnämnde land inlockade den obetänksamme Ragoczi;

att han sedermera, i samma raon, som danska kriget

nalkades, drog samma Ragoczi med sig allt längre och

längre åt Norden, så att, när de slutligen skildes, hade

svenska hären blott ett par dagsleder till sina fästnin-

gar i West-Preussen, men Piagoczi deremot hela Polen

mellan sig och sitt furstendöme; slutligen, att Karl Gu-
staf icke blott sjelf öfvergaf, utan ock tvärtemot gifvet

löfte tog Stenbock och dess rej^ementer ifrån sieben-

biirgaren. I en serskild skrift sökte Karl Gustaf veder-

lägga dessa förebråelser, Hans förnämsta skäl var, att

Ragoczi aldrig velat stadfästa det mellan ombuden upp-
gjorda förbundet, utan i dess ställe fört, på sidan om
svenskarna enskilda underhandlingar med fienden, hvar-

före Karl Gustaf icke var honom någon trohet skyldig,

o. s. v. Det säkra är, att båda furstarna, hvar för

sig, sökte begagna den andra till sin enskilda, uteslu-

tande fördel. Karl Gustaf var den slugaste; Ragoczi

blef offret,

PAUL WiiRTz's ruRSVAR Ar KRAKAU.

IVär Karl Gustaf hösten 1655 eröfrat Krakau, in-

lade han derstädes en svensk besättning af 3,000 nian
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under generalmajoren Paul Wiirtz. Denne satte genast

fästningsverken i godt stånd och samlade betydliga bå-

de mun- och krigsförråder. Vintern emellan 1655 och

1656, när polackarna aööllo ifrån Karl Gustaf, blef

staden angripen af en hop troppar under Dembinski.

De gjorde sin sak icke bättre än, att Wiirtz vid ett

utfall öfverraskade lägret, nedhögg en stor hop polac-

kar och jagade de andra på flykten. Dembinski och

hans förnämsta höfdingar blefvo, rusiga och sofvande,

tagna ur sina sängar och förda som fångar till staden.

Så slutades den första polska belägringen af Krakau.

Drifven af blygsel och barm öfver delta uppträde,

hade Dembinskis slägtinf^e, Mikael Zebrzydowski, kort

derefler samlat en stor del af Lill-Polens adel och trop-

par samt börjat dermed belägra Krakau, i det säkra

hopp att ålereröfra staden. Men polackarnas angrepp

blefvo med förlust tillbakaslagna, hvaremot svenskarna

hade mycken framgång. ]Några veckor efter midsommar
1656, gjorde Wiirtz ett större utfall, b varvid de kring-

ströfvande polackarna blefvo öfverraskade, slagne och

åt alla håll undanfösta. I detsamma kom underrättelse

om svenskarnas seger vid Warschau, och de skingrade

belägringstropparna vågade ej vända tillbaka till sitt

löretag. Sä slutades polackarnas andra försök emot
Krakau.

Under förvirringen efter slaget vid Warschau, ha-

de Wiirtz till en tid teniligen fria händer, hvarföro han
ock sommarn och hösten 1656 ströfvade obehindradt

omkring uti nejden. Att se den lilla svenska styrkan,

långt skild från de sina, likväl nu nära år och dag

innehafva en af Polens hufvudsläder, till folkmängd
mångdubbelt större än den främmande besättningen;

detta kunde ej annat äu härma och förtreta polackarna.

I medlet af Oktober 1656 samlade sig under Lubo-
rairskis ledning all adeln från woivvodskaperna Krakau
och Sendomir. Dessa förbundo sig medelst skriflelig

och dyr ed, att tillsammans angripa Krakau och ej vi-

ka derifrän, förrän staden blifvit återtagen. I början af

November framryckte den adeliga skaran i spetsen lö<;sina
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imderhafvande. Vådan syntes botande. Polska solda-

terna och bönderna erbödo sig att genast storma, en-

dast man ville gifva dem det vid stadens eröfring blif-

vande rofvet. Lubomirski vägrade, troligen for att

skona Polens bufvudstad frän plundring af sina egna

landsmän, och Polens häfder från nesan af ett sådant

uppträde; ett motstycke af det, sonr. sex månader förut

också vid Warschau tillä mnades. Några polacker sade

dock orsaken vara, alt han ville gömma rofvet åt sig

sjelf. Emellertid blef ingen stormning förelagen. —
jVlen nu kom polska drottningen och ville passa på till-

fället och förskaffa sig äran af Kråkans återeröfrande.

Hon skref till WLirtz i de artigaste ordalag, talande om
den stora aktning, hon hade för hans person och
egenskaper, om sin lifliga önskan all få en sådan ul-

märkl man i Poletts fjensl. För alt rinna delta mål
och tillika få nöjet alt se en så ryktbar krigare ville

hon gerna komma och sjelf börja underhandlingen,

o. s. v. Wiirtz svarade med tacksägelser för en nåd,

"om öfversleg hans förljcnsl; men förklarade tillika,

att ingen ting kunde upplösa hans lyånadspligt mot
svenska konungen. Slutligen, skref han, her jag eders

majestät icke illa upptaga delta mitt svar, ulan tillå-

ta mig utan fläck förblifva eders majestäts ödmjukaste

tjcnare, Paul ]Vt'irlz *).

Sålunda måste polackarna forisätta belägringen.

Den gick trögt, långsamt och olyckligt; och tre måna-
der förflöto, utan att någon ting kunde åstadkommas.

Mot slutet af denna tid kom underrättelse; först att

P>agoczi infallit i Polen, sedan att han framträngde mot
Krakau; derjemnle att han anställde svåra härjningar,

hvarvid äfven mänga Lubomirskis egendomar kommo
i fara. Denne furste blef orolig och ville skynda de

sina till hjelp. Förut gjorde han dock ett försök att

till dagtingan öfvertala den, som han trodde, uthung-

rade besättningen. Som svar och tillika som bevis på
tillståndet i stadens vislhus, skickade Wiirtz, som gåfva

* ^Jliksark. Ad. frän 1620 til! 1637.
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till Lubomirski, en hop färska rapphöns, jemnte den

helsningen, att när hungersnöden blifvit så slor, att en

rotta kostade en dukat, då, men också först dä, skulle

svenska besättningen dagtinga. Andteligen i början af

Februari upphäfde Lubomirski belägringen, hvilken då

varat öfver fyra månader. Så slutades polackarnas

tredje försök emot Ivrakau.

Nu kom Piagoczi till staden och strax derefter var

det, sora han enligt föregående berättelse förenade sig

med Karl Gustaf och svenska krigshären. Konungen
hade redan ät siebenburgaren lofvat afstå större delen

af Polen och väntade dessutom innan kort danska kri-

get, till hvars kraftiga utförande behöfdes de under

Wiirtz varande tropparna. Han bad derlöre Ragoczi

med sina siebenbiirgare besätta Krakau, på det Wiirtz

och dess regementer måtte kunna förenas med svenska

bären. Piagoczi sökte undandraga sig, ty han kände

siebenbiirgarnas ovana vid fästningsförsvar. Karl Gu-
staf deremot påstod, att om Ragoczi ville vara honung

i Polen, borde han också sjelf försvara dess hufvud-

ilad. Slutet blef, att Ragoczi ditskickade 3,000 man
af sitt folk, och att Karl Gustaf till deras anförande lå-

nade svenska öfversten Fabian von Fersen. Wiirtz

deremot skulle med sina troppar skynda till konungen,

som då jemnte Piagoczi var stadd på tåget till Brzesc.

Men Czarnecki höll så noga vakt, att Wiirtz omöjligen

vågade företaga nämnde rörelse, utan måste jemnte sie-

benbiirgarna qvarblifva innestängd i Krakau, Kort der-

efter gick Karl Gustaf mot Dannemark och Ragoczi

skrämdes tillbaka till Siebenbiirgen. Derpä kom först

underrättelse, att Ragoczi slutat fred med Polen, och

sedermera samma furstes befallning till siebenbiirgarna

att lemna Krakau. Dessa lydde, men blefvo efter ut-

tåget och tvärt emot gifvet löfte af polackarna illa hand-

terade, plundrade och till en del nedhuggna.

Nu var Paul Wiirtz med sina svenskar åter den,

hvilken ensam skulle försvara Krakau; angripare der-

emot icke blott hela den nu mera oskingiade polska

magien; ulan ock, hvad som var farligare, llere tusen
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österrikare ledda af Hatzfeld, Montecuculi, Spork och

De Souches; så väl troppar som anförare med sedan

tretliära-kriget vunnen ära och erfarenhet, Wiirtz in-

såg omöjligheten af ett i längden forisatt försvar, samt

huru ett sådant skulle utan nytta förstöra de pröfvade

kärntropparna, hvilkas bevarande konungen laggt ho-

nom framför allt på lijertat. Han satnmaukallade der-

före befälet och tilltalade dem på följande satt. Mine

tappre kamraler! Det är nu på andra året &om vi,

till svenskarnas evärdcliga ära och beröm, hafva för-

svarat denna siad. Vi hafva, såsom i en lek, med
oförskräckt och glädligl mod lillbakasJagit alla polac-

karnas anfall. Så hafva vi med Guds Itjelp och med
egen tapperhet fullgjort vår pligt så, alt, när vi sjelf-

va redan i jordens sköle förmullnat, skola våra efter-

kommandes hjertan fröjdas, när de få läsa vår tro-

het och ihärdighet bcskrifna i de tideböcker, der sven-

ska folkels ära och bragder upptecknade varda. Om
så kräfdes, skulle vi ock på samma vis fortsätta det.

ta försvar. Konungen och fäderneslandet få likväl

vida större nytta af oss, om vi genom i tid uppgjord dag-

tingan bereda oss säkert återtåg, än om vi begrafva

oss under ett, om än långvarigt, dock ändamålslöst

försvar, o. s. v. Alla biföUo ; och inom kort var dag-

tingan uppgjord, och den ganska ärorik för svenskarna.

Hela deras tropp, utgörande 2,850 man, tågade ut ur

fästningen med brinnande luntor, flygande fanor och

klingande spel, samt medförande 18 kanoner och 390
trossvagDar. Wiirlz och hans förnämsta befälhafvare

blefvo af Hatzfeld väl emottagna och högtidligt för-

plägade.

Sådant var uttåget. Återtåget gaf mera bekymmer.
Polackarnas många, lätt gifna och lätt brutna trohets-

eder mot Karl Gustaf, deras våldförande af öfverens-

kommelserna med Wittenberg vid Warscliau och sie-

benbiirgarna vid Kråka u, jeninte åtskilliga amlra dylika

uppträden, hade helt och hållet förintat trovärdigheten

af deras ord. Karl Gustaf hade derföre redan i för-

väg befallt Wiirtz, att vid aftäget icke lita på polac-
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kärnas löften utan så mycket möjligt söka skaffa sig äf-

ven annan säkerhet. I ofvannämnde samtal med sina

befälhafvare yttrade också general Wiirtz, sjelf till bör-

den frsin Tyskland, följande ord. Vi kunna, mina brö-

der, alldeles icke tro polackarnas löften; vien nu haf-

va vi lyckligtvis också att göra med österrikarne, hvil-

ka såsom tyskar äro af naturen redliga och ordhål-

liga. Vi vilja dcrföre fordra dessas bekräftelse af vår

dagtingan och skydd vid verkställigheten. Så skedd*.

Svenskarna begärde, att öfverenskoinmelsen skulle be-

kräftas af både polska konungen sjelf och af polska

senaten; samt dessutom att österrikiska fältmarskalken

Hatzfeld skulle pä sitt redliga ord och på gammal
tysk tro och heder utlofva en obrottslig verkställighet

af de antagna villkoren. Wiirtz ansåg icke ens dessa

försigtighetsmålt tillräckliga; ty, sade han till Hatzfeld,

man kan alldeles icke lita pä de trolösa polackarna,

dessa råa halfvildar! Han fordrade derföre ytterligare,

att för svenskarnas säkerhet blifva ända till Oderström-
men beledsagad af 1,000 österrikiska och 200 polska

ryttare, alltsammans under befäl af en österrikisk, af

Hatzfeld dertill utsedd öfverste.

Polackarna, ifriga att med så litet besvär som möj-
ligt återbekomma Krakau, bådo Hatzfeld antaga dessa

för dem sjelfva så föga hedrande villkor. Det skedde;

svenskarnas fordringar beviljades, och de serskilda stad-

fåstelsebrefven underskrefvos af konung Johan Kasimir,

af fältmarskalken Hatzfeld och af de polska närvaran-

de herrarna; deribland också af Czarnecki.

Knappt hade likväl återtåget från Krakau börjat,

förrän samme Czarnecki gaf tillkänna sin önskan alt

förfölja och angripa svenskarna. Hatzfeld ogillade hö-

geligen och förböd ett sådant våldförande af gifna löf-

ten 5 men Czarnecki, glödande af hat emot sitt fäder-

neslands fiender, medtog en hop egna troppar och följ-

de svenskarna. Österrikarne fullgjorde dock sin pligt

så redligt, att Czarnecki icke vågade angripa, utan höll

sig nSgot afsides, väntande på bättre tillfälle. Vid an-

komsten till Landsberg vid Warta återvände österrikar-
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ne enligt dfvereuskommelse. Nu frambröt Czarnecki ur

sitt bakhåll för att öfverfalla de blottade svenskarna.

Han kom jerant en timme försent. Utan att förlora

ett ögonblick hade nemligen Wiirtz fört sitt folk öfver

floden och kom sålunda i säkerhet undan till Stettin.

Czarnecki svalkade sin barm genom att härja de kring-

liggande brandenburgska byarna.

Någon tid dereiler blef också Posen af österrikar-

ne under Monlecuculi återtaget, så att svenskarna nu

mera, vid slutet af Augusti 1657, af sina stora eröfrin-

gar i det egentlliga Polen icke hade qvar en enda punkt.

SEDNARE DELEN AF POLSKA FÄLTTAGET 1657.

Yid svenska konungens altågande från Preussen

blefvo, som bemäldt är, hertig Adolf Johan och Lorentz

von der Linde förordnade till högsta befälhafvare för

dervarande troppar. I början försvarade de sig med
mycken framgång, men efter Kråkans och Posens dag-

tingan kommo polska och österrikiska härarna antågan-

de. Svenskarna förutsago omöjligheten att på öppna

fältet möta en så ötverlägsen fiende; derföre nedrefyo

de alla smärre fästningar och bibehöllo endast följande,

nemligen: Thorn, Strassburg, Graudentz, Stum, Dir-

schau, Marienburg, Elbingen, Montauer-Spitz och Dan-
ziger-Haupt, hvilka deremot blefvo så mycket bättre

försedda. Det borde dock hafva varit lätt för hela

Polens nu mera odelade magt att, understödd af öster-

rikiska hjelptropparna, fördrifva åtminstone några af

dessa små besättningar; men Montecuculi ville ej ge-

nom svåra höslbelägringar för ett annat folks skull för-

störa sina österrikare. Poiackarna sjelfva ville, eller

vågade eller mägtade ej börja någon sådan belägring.

Bittra trätor uppstodo mellan de båda förbundna fol-

ken, Osterrikarne klagade öfver polackarnas otacksam-

het, egfnnylta och grofva löftesbrott; poiackarna der-

emot, sade sig icke hafva haft någon bjelp af österri-

karna och mente, att dessa sednare endast sökte till-

fälle att förvandla Polen i ett österrikiskt lydland, o. s.
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v. Denna fiendtliga stämning mot österrikarna, ursprung-

ligen grundad på vanligt grannhat, blef för tillfället än

mera uppretad genom kringspridda flygskrifter och stämp-

lingar, i synnerhet af polska drottningen, hviiken fruk-

tade Österrikes inflytande och planer; ty hon ville sjelf

skafla polska tronföljden åt någon bland sina slägtin-

gar inom franska konungahuset. Under sådana tvister

förflöt hela hösten. Slutet blef, alt österrikarna gingo

i vinterqvarler och polackarna hem, ulan att någondera

göra ett allvarligt försök mot svenska besättningarna.

fiär Dannemark sommaren 1657 angrep Sverge,

lofvade Polen skicka 6,000 man hjelptroppar. Det

dröjde och Dannemark började klaga öfver bristande

ordhållighet. Andteligen fram på hösten 1657 blef

Czarnecki med några regementer utskickad. Denne in-

bröt härjande först i Brandenburg och derpå i sven-

ska Pommern. Sistnämnde land blef ända till Peene-

strömmen alldeles förstördt. Flere städer och nästan

hvarenda by lades i aska, och det olyckliga Pasewalk

blef nu inom 27 år för andra gängen plundradt och af-

brändt. Nu fick Czarnecki veta, att svenskarna intagit

den vigtiga fästningen Fredriksudde på Julland. I stäl-

let för alt enligt befallning fortsätta tåget och hjelpa

de nödställda danskarna, återvände han jemnte sitt folk

hemåt, lastade med rof och byten. Hans egen konung

Johan Kasirair klagade högt öfver olydnaden och dan-

sken likaså öfver trolösheten; men bada fåfängt.

Om detta årets krigsrörelser på lithauiska sidan

är föga att säga. Svenska magien, fullt sysselsatt af

rj^ssarna, gjorde intet enda försök mot Lithauen. Fram-

på hösten 1657 samlades deremot en betydlig polsk

styrka, hviiken under Gosiewski inföll i Litfiand och

hjelpte ryssen härja det olyckliga landet. Snart blefvo

dock båda örnarna, den svarta och den hvita, oense om
åtelen. Jag, sade ryssen, är den som frän svenskarna

eröfrat landet, hvarföre del också tillkommer mig och

ingen annan. — Jag, svarade polacken, har gammal,

laglig, aldrig afslådd rättighet till detta land; derfö

tillkommer det mig och ingen annan.

ra
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Au undvika svåra tvister, skildes härarna åt. Gosiewski
gick till Riga och uppmanade staden och besättningen att

gifva sig under Polen, hvarvid han lofvade mångla friheter

och fördelar. Helmfeldt vägrade; ly, sade han, vi svenskar

hafva icke samma plärjscd som i polackar, nemliycji, alt ofta

och lättsinnigt bryta våra trohetseder. Grosiewski begynts

nu en belägring, hvilken han dock frampå nästa är nödgades
upphäfva; sedan nemligen svenska besättningen ofta öfverra-

skat och illa handterat de polska belägringstropparna.

Så snart Karl Gustaf lemnat Polen, kastade sig denna
magt öfvcr hans bundsförvandt, kurfursten Fredrik Wilhelm.
Polackarna under t^.zarnecki härjade Brandenburg; lithauerna

under Gosiewski likaledes Ost-Preussen, Fredrik Wilhelm
vände snart seglet efter vinden. Den 9 Sept. afslöt han i

Welau med Johan Kasiniir en förlikning, i följe hvaraf kur-

fursten öfvergaf svenska partiet, och Polen deremot erkände
honom som nu mera helt och hållet sjelfständig lurste öfver

Ost-Preussen.

Med fälttåget 16S7 var den egenteligen verksamma delen

af polska kriget afslutad, och rörelserna under de återstående

två åren voro i det hela af föga vigt och medförde ingen be-

tydlig ändring i det nuvarande förhållandet. Man kan der-

fore också vid denna tidepunkt med skäl taga en öfversigt af

hvad Sverge vunnit eller förlorat genom detta med så rayo-

ken ifver och under så stora förhoppningar började krig.

Sverges enda vinst deraf bestod i att hafva besättningar i

förutnämnde städer inom West-Preussen samt den fördelen,

att Polen blifvit i hög grad utmattadt. De för Sverge skad-

liga följderna voro: betydligt ökade statsskulder, förlusten

af många tusen medborgare, fallna dels för svärdet, dels för

pesten ; tre nya fiender, Ryssland, Österrike och Dannemark,
hvilka genom Sverges anfall mot Polen blifvit retade eller

lockade att sjelfva anfalla Sverge tillbaka; och slutligen, att

Bvenska landskaperna Kajana, Karelen, Ingermanland, Est-

land, LifHand samt Pommern blifvit mer eller mindre härjade

och förstörda *).

•j Förnämsta källorna för ofvansläende behandling af polska kri-

get äro: Pufend. Leben Carl Gustafs; Pufendorf, Hisl. Frede-

rici Guilielmi; Rudawslci, Jlislor. Volon.; Lengnich, Ge-

tehichle der Preussiseli. Lande; Terlons memoirer; VaM'
bergs dagbok; och Theatrum Europoeum.
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OM KONUNG KARL X GUSTAF.

ANDRA AFDBLNINGEN.

FÖRSTA KAPITLET.

OM DANNEMARKS RUSTNmGAR MOT SVERGE.

Oen gamla oviljan mellan Sverge och Dannemark forl-

lefde ännu; denna gång likväl rned mesta bitterheten

Los sistnämnde rike, hvilket ock under sednasle fejden

varit mest lidande. Att hämnas nederlagen och återtaga

de förlorade landskapen; dessa tankar, dessa förhopp-

ningar sväfvade oupphörligt lör danskarna. Tillfället

tycktes gynnande; Sverge var sänkt i skuld, utan kredit,

och mattadt genom pesten och genom tvenne års fält-

tåg ; tillika i öppet krig mot Polen, mot Ryssland och

snart också mot Österrike. Dannemark deremot kunde

vänta understöd af samma raagter och af Holland, samt

var dessutom efter elfva års fred sjelft tämligen uthvi-

ladt. Denna fiendtliga sinnesstämning underhölls och

delades af konung Fredrik, hvilken enskildt bar mot
Sverge mycken ovilja, såväl för det beskydd, hans

fiende, Corfits Ulfeld, åtnjutit och ännu åtnjöt, såsora

ock derföre, att svenskarna under trettiåra kriget togo

utan ersättning erkebiskopsdömet Bremen, hvilket han

som prins personligen innehaft. Man trodde äfven, att

Fredrik önskade krig, för alt om möjligt med hären i

sina händer och med friska segerkransar kring pannan,

vinna tillfälle att utvidga sin af rådspartiet mycket in-

skränkta konungamagt; och det säges, alt dessa hans

tänkesätt delades och än mer uppäggades af många
Fryxells Ber. XII. 1



inom hofvel samt af en Iiop unga framlidsniiin, hvilka

hoppades att genom konungens ynnest ocli under iör-

iindrad stvrelseform lättare göra sin Ijcka. Härtill kom,

att flere främmande magter, Piyssland, Polen, Öster-

rike och isynnerhet llolhtnd, uppskrämda genom Karl

Giisfafs stora planer och första ovanliga framgång, sökte

medelst allahanda löften och förespeglingar locka dan-

ska regeringen och folket till ett anfall mot Sverge.

Danskarnas sinnesstämning blef genom dessa be-

mödanden inom kort uppretad till mycken förbittring

mot svenskarna; serneles var detta händelsen inom hof-

vet samt inom de lägre samhälisklasserna. Uti båda

dessa kretsar ropade man högt och allmänt eller krig.

Nu, hette det, nu kunde Dannemark återvinna sin för-

lorade krigsära, sina förlorade landskap; ja sin nära
nog förlorade sjclfsländighcl. JSågra år horlål har

del nemligcn nödgals i allt foga sig efter den mögliga

grannen i Öster. Men nu vore rätta tillfället att

Arossa den öfvermodige ; det borde ej slå felt, att man
vid denna gynnande tidepunkt skulle återvinna åtmin-

stone Halland och Goltland *) kanske till och med taga

hela Sverge *') o. s. v.

Men i sjelfva verket voro utsigterna icke pu långt

när så lofvandc, som de vid första ögonkastet syntes.

Sverige var visserligen utmattadtj men hade en krigisk

konung, förträffliga härförare och tioppar, samt en be-

folkning, inom hvilken, såsom sjelfva fienden erkände,

londen, tagen från plogen, var bättre soldat än an-

norstädes kaptenen med fjederbuske i hatten -J-) ; en

här, som blott den komme i främmande land, kunde

sjelf kläda, föda och försvara sig. Dannemark å sin

*) RådsproC. d. 6 Nov. 16S6. Srah. Fol. 17.". Petter Cham-
bers till P. Brahe. Köpenh. d. 6 Dec. 1656.

•*) Brak. Fnl. 169. Jakob Bradh, till E. Stenbock. Mar-
karyd d. M April 1657.

f) Prah. Fol. 173. P. Chambers till P. Brahe. Köpenh.
den ä Dec. 16^5-



sida var^^ijelft nedsänkt i skuld, hade smä stalsinkom-

sler, förfallna fästningar, en flotta, niedelmätligt rustad och
liied föga sjövana matroser; dessutom härförare och
soldater , under en lång fred förslappade och vanda
från ansträngning och krigstukt. De oöfvade befälliaf-

varnas mönstringar med dessa lika oöfvade soldater

gFifvo at Sverges kunskapare rika ämnen till åtlöje och
hån. Det hände vid on mönstring i Skåne, alt flere

ryttare föUo af hästarna, till icke ringa förlustelse för

några dilsmugna, åskådande svenskar*), hvilka voro
vana att se Smålands sadelfasfa rj^ttare, som under Per
Brahes och Fredrik Stenbocks befäl ärofullt genomgått
trettioåra kriget. Vid Köpenbamn mönstrades 150 njss

ulskrifna knektar. Man kunde få ondt i magen, skrif-

ver svenska utliggaren, vid att se deras oordning och
sjelfsvåld. Der var mer bråk och tidsspillan, än om
i Svcrge 20 rcgcmcnlcr blifvil mönstrade ; och kan
jag väl säga, alt deras hcfälhafvare hörde lära sig

exercera af våra knektar**). Gud skulle synnerligen

straffa oss, tillägger bun, om vi hehöfde frukta såda-
na fiender ***y Sjelfva svenska sändebudet Durc'el, fast-

än för egen person önskande freden, var dock fullkom-

ligen öfverlygad derom, att striden skulle få en för

Dannemark olycklig utgång -]-).

Denna öfvertjgelse delades ock af flere personer

inom sjelfva Dannemark, Svensken, sade somliga , är

född krigare, och handterar redan som rekryt geväret

bättre än en dansk, som tre år varit soldat. En an-

nan yttrade: det blir för Dannemark svårt, att åter-

taga Halland; ty svensken liknar djcfvulen; när han
en gång intagit ^ett hjerta, kan han ej mer drifvas

*) Brali. Fel. 169. Jakob Bradh till E. Stenbock, Mar-
karyd d. 22 April lGo7.

**) Brak. Fol. 173. P. Chambers till P. Brahe, Köpenhamn
den 12 Mars 1G37.

•**) S. st. d. 4 Mars 16.57.

r t) S. st. Durécl till P. Brahe. Köpenh. ^, 9 April 1687



derui*). Dessa farliagor spordes mest i gränsorlerna,

hviika också mest lidit af krigets följder ocli derfdre i

afseeude pu svenskarna vacklade mellan fruktan och

hat. I Skåne förde hvar och en, som kunde, sina va-

ror och dyrbarheter till fästningarna, och bönderna

sålde kreaturen för vanpris ; ty de befarade att eljest

se dera tagna och drifna uppåt Småland**). Tvåhun-
dradesextio utskrifna skånska drängar skulle föras ifrån

Kristianstad till Kristianopel
; men under vägen bort-

sprungo etthundradefyratio deribland. Vi hålla oss

vid skogen, så länge, sade rymrarna ; men om vi se,

att dansken får öfverhand, skola vi nog komma fram
och hjelpaiill att piska på svensken***). Andra bond-
drängar sraögo öfver gränsen och antogo svensk tjenst,

ty de trodde sig der hafva bättre hopp om seger

och hyte, än under deras eget fäderneslands fanor -[-).

De, som inom Dannemark mest och ifrigast yrkade

på freden, voro likväl rådet och högadeln, serdeles

de äldre, och det af följande orsaker. l:o Dessa

herrar med deras nära kännedora om verkliga förhål-

landerna, kunde långt tydligare än den stora hopen
inse företagets vådor. 2:do De innehade större delen

af riket, bvarföre ock största tungan af krigsgärder och

utskrifningar skulle falla på dem. 3:o De fruktade,

att under krigshvälfningarna kunde konungamagten ut-

vidgas och deras egen samhällsklass mista den enskildt

lyckliga ställning, de för närvarande innehade. Mot-
ståndet blef derföre ganska envist. Jutska adeln ville

Éj vela af några krigsgerder -|~|-) ; och efter riksrådet

•) Jfrah. Fol. 173. P. Chambers till P. Brahe d. 17 Febr.

16S7.
•*) S. st. E. Stenbock till P. Brahe. Febr. 16S7. — Fol.

174. Ett namnlöst spionbref från gränsen. Febr. 1657.
••*) S. st. den 22 April 1657.

f) S. st. Jakob Bradh till E. Stenbock d. 22^ April 1657.

— Fol. 178. Ett namnlöst spionbref från gränsen i

Febr. 1657.

ff) Brah. Fol. 169. Jak. Bradsson till E. Stenbock. Mar-
karyd d. 6 Febr. 16S7,



Kristen Scheel härmade man följande ord. Si 6u,
Jirocr lille! vi vil have Fred. Vil Kongen have Krig,

saa maa Han selv shaffe sig Penge *). Emellan ko-

nung Fredrik och riksrådet Kristian Lindenau blef trä-

tan så häftig, att riksrådet fick först smaka käppen och

blef sedan förvisad hofvet, till ej ringa förnedring och

barm för dess ämbetsbröder **j.

Vintern 1657 sammankallades uti Odensee en riks-

dag, bvarest saken på fullt allvar framställdes till öf-

verläggning. Konungen och hans vänner samt ofrälse

stånden voro ilriga lör kriget; men flertalet af adeln

hyste helt andra tänkesätt. Detta parti framställde öp-

pet följande sina betänkligheter. Kriget vore orällvist

och skulle också blifva olycldigt; ty Dannemark vore

sJculdsalt och fattigt, dess fästningar förfallna, dess

folk oöfvadt och sinsemellan oenigt. I stället för att

återvinna förlorade landskap, torde slutet blifva, att

kriget kommer midl in i gamla Dannemark , och det

till landets och folkets osägeliga skada. För möjlig-

heten af sådana olyckor hörde man ej onödigtvis ut-

sätta sig o. s. v. Äfven Brandeuburg, Frankrike och
England bådo Dannemark akta sig från förhetsning:

men allt detta hjelpte ej mot den storm, som fattat all-

männa länkesättet, såväl vid riksdagen som eljest i lan-

det. De gamla, varnande rådsherrarna blefvo utskrat-

tade såsom fega och förskräckta gubbar; och ju häfti-

gare och bittrare man utfor emot grannen i öster, de-
sto kraftigare Ansågs man ådagalägga sin varma foster-

landskärlek. Skomakare och skräddare i sina verkstä-

der, ja sjelfva allmogen på landet ropade efter krig ***),

och ju okunnigare desto säkrare voro de på sin sak

och på Dannemarks seger, på Hallands och Bremens
återeröfrande o. s. v. Då raan under sällskapliga sam-

*) S. st. FoI. 17.^. Duréel till Per Brahe d. 9 April 1657.
*•) Brah. Fol. 173. Duréel till P. Brahe d. 22 Jan. 1637

och P. Chambers till d:o d. 5 Febr. 1637.
••*) Brah. Fol. 173. P. Chanabers till P. Brahe. Köpenh.

d. 6 Jan. 16S7.



tal varnade dem för svenskarnas tapperhet ocli på-

ininte om dessas lysande bragder i Polen, svarade fol-

ket föraktligt; ja del var mot folackarna, hvilka al-

drig hålla slånd; racn mot oss danskar blir det helt

annat *). Då raan berättade, att Piagoczi tågat till sven-

skarnas hjelp, ville den stora hopen alldeles icke tro

det; man lånade deremot sitt öra ät de orimligaste

rykten, endast dessa smickrade den för tillfallet rådan-

de folkvurraen *'*'). Så hade t. ex. de vidskepliga skånska

bönderna framdragit och började hota svenskarna med ea

spådom, att den gamle kämpen, Holger Dansk, skulle

uppstå och hjelpa sina landsmän. Det torde nog hän-
da, svarade smålänningarna, men innan dess hinna vi

nog att jaga alla danskarna ut i Öresund**''). — Så,

skrifver svenska sändebudet så uppkitllar Danncmark
sig sjelft till en sådan häftig Jörtfring, att den ej kan

stillas, med mindre det får störta sig i kriget
-f).

Slutet af riksdagen i Odensee blef, sedan äfven yngre

adeln öfvergålt till krigspartiet, att man nästan enhäl-

ligt beviljade en ovanligt stor gerd, på det, om så for-

drades och tillfället gafs, konungen måtte kunna upp-

lyfta Dannemarks gamla krigsära och qväfva de sven-

ska grannarnas öfvermod.

En stor andel i denna sakernas gång tillkommer

holländaren Konrad von Beuningen. Han var en stark

republikan, redan förut bekant för den stolthet, liau

visat fransyska konunga-hofvet. Sedermera hade han

Tinder sista åren af drottning Kristinas tid varit hol-

ländskt sändebud i Stockholm. Han råkade då, man
vet nu mera icke af hvad anledning, i en så bitter och

nästan personlig fiendskap mot svenska regeringen , alt

denna vid afresan icke förärade honom den eljest van»

liga afskedsgåfvan, och han sielf sedermera bibehöll eu

*) S. st. d. 20 Jan. 16S7.
*') S. st. den 13 Febr. 16J)7.

•'*) Brali. Fol. 169. Jakob Bradh. till E. Steiibock. Mar-
karyd d. 14 April lGr,7.

1) Brah. Fol. 173. Duroel till P. Brahe ti. 2^ Febr. 1637



liäftijj' ovilja mot landet. Deune man var vid ifråga-

varande tid holländskt sändebud i Köpenhamn, hvar-

ftire han i följe af ssi väl uppdrag som böjelse gjorde

allt för alt bringa Dannemark i harnesk mot Sverge.

Någon varnade honom, sägande: eders excellens bör ej

lägga sin lidna förolämpning sä tungt på hjerlat, att

han, för alt hämnas densamma, uppretar tvänne folk

till ett blodigt och förödande krig. Bcunmgen ville

ej erkänna, alt han i någon mon leddes af enskilda

känslor*), ulan fortfor oafbrulet alt mot Sverge upp-

ägga å ena sidan Holland och å andra sidan Danne-

mark, hvarjemnle han åt denna sednare magt anskaffade

ett betydligt penningelån från Amsterdam. Under det

följande af kriget framstår Beuningen ofta och alltid

som Svcrges mest ihärdiga och farliga vedersakare.

Redan 1656 började Fredrik den tredje förberedel-

serna lill detla krig. Efter riksdagen i Odensee forlgingo

rustningarna mera skyndsamt, och frampå våren 1657

funuos församlade 34,000 krigare, sådane de voro.

Spår iinnas äfven, alt man sökte till missnöje och

uppror reta folket inom Sverges nyss eröfrade land-

skaper Gollland, Halland, Jemlland och Härjedalen,

och det icke utan framgång. Men utom i de två.

sistnämnde orterna blefvo utbrotten förekomna , då.

iiemligen krigslyckan genast i början förklarade

sig för Sverge.

Emedlertid underhandlade man oafbrulet om för-

likning, dock mest för sken skull, och det å ömse si-

dor. Dannemark framställde obilliga fordringar och å-

dagalade derigenora tydligen sin krigslyslnad. Man sade

äfven, alt både Karl Gustaf och svenska hären mot-

sågo med glädje danska krigets utbrott, såsom en före-

vändning alt med heder lemna Polen, hvarest efter lan-

dets utplundring inga byten mer åteistodo att taga, och

mot hela folkets förbittring inga segrar mer alt vinna.

*) Brah. Fol. 173. P. Chambers lill P. Brahe d. 24 April

1657,



Sedan i Maj Danneinark blifvit fullrustafk, utfär-

dades den formliga krigsförklaringen den 1 Juni 1657.

Förnämsta klagopunkterna voro. l:o att Sverge i vest-

faliska freden tog Bremen från dåvarande danska prin-

sen, numera konungen*). 2:o alt Sverge efter Brömse-*

brofreden behöll socknarne Särna ocU Idre **). 3:o

Sverges beskydd för Ulfeldarna. 4:o En hop lullbe-

drägerier, i Öresund öfvade af svenska köpmän, med
flere mindre vigliga punkter. Dannemark utgaf tre ser-

skilda skrifter för alt öfvertjga allmänheten om rättvi-

san af sitt påbegynta krig; men hvarken samtid, eller

efterverld hafva derigenom blifvit öfverlygade; och nå-

gra holländska spefoglar gjorde mycket åtlöje af den

omständigheten, att den förnämsta bland dessa skrifter

var uppnatt hos en boktryckare med namnet Dotl, det

vill på deras språk säga galningen.

ANDRA KAPITLET.

SVERGES RUSTNINGAR.

Dannemarks krigiska afsigler voro icke någon hem-
lighet för Karl Gustaf. Han erhöll utförliga och på-
litliga underrättelser, dels genom serskilda spejare***),

dels genom sitt eget i Köpenhamn varande sändebud,
den skicklige Duréel; dels genom svärfaderns, holstein-

ska hertigens sändebud Paoli. Redan 1656 om som-
maren förutsåg man tämligen säkert, alt Dannemark
skulle bryta löst. Karl Gustaf frågade derföre sitt riks-

råd, om han ej borde sjelf angripa och sålunda före-

komma fienden. Bengt Skylle ensam biföll; alla de

*) Se 8:de delen, sid. 74.
*') Se 7:de delen, sid. 310.
'") Bådsprot. d. 17 och 19 April 16SG, samt den 28 Maj

16S7.
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audra tillstyrkte blott försvar, och att man skulle låta

dansken belasta sig med det förhatliga af fredsbrottet.

För riksrådet, som hemmavarande kände alla för-

hållanden och stod i närmare beröring med folket, var

det ej heller godt att tillstyrka ett nytt krig. Rikets

innevånare började nemligen blifva ganska ledsna vid

de redan gjorda ansträngningarna. Dessa voro äfven

stora och ovanliga. Det dubbla! kriget mot både Po-

len och Ryssland hade medtagit en mängd soldater.

För att fylla bristen nödgades konungen att under lop-

pet af 1656 uttaga icke blott det folk, som var be-

viljadt för samma år, utan ock i förväg det, som be-

viljats för det kommande 1657; d. v. s. tillhopa en

soldat för hvart tionde frälsehemman och en för hvart

femte krono och skatte." Det tyckes, som man ej hel-

ler rådfrågat ständerna, innan 1657 års utskrifning så-

lunda i förväg uttogs. Både sättets olagligliet och bör-

dans tyngd väckte derföre ovilja och på några ställen

formligt motstånd, serdeles bland allmogen i Småland,

Östergötland samt trakterna kring Abo. Till och med
länsmännerna satte sig någorstädes i spetsen för de

motvilliga och i Östergötland skedde det af sjelfva bi-

skopen och presterskapet. Andra landskaper voro vil-

ligare till fäderneslandets försvar. Dalkarlarna lofvade,

att i händelse af verkligt behof skulle regeringen, i

stället för hvar tjugonde, få utksrifva hvar tionde, till

och med hvar åttonde eller sjunde man; och JXerkes-

bo&rna förklarade sig villiga att gå man ur huset *).

Med dessas och andra välsinnade landsorters exempel

samt medelst en lämplig blandning af allvar och mild-

het, lyckades det riksrådet att denna gången stilla oron

och drifva saken igenom.

Redan i December samma år kunde regeringen

med säkerhet förutse, alt Dannemark skulle inom kort

angripa Sverge, och att således nya utskrifningar och

*) nådsprot. den 22 Aug., d. 2, 11 Sept., d. 16, 18, 21
och 22 Okt., d. 6 och 2i Noy. 1656.
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nya gerder snart oundgängligen erfordrades. Rådet ha-

de önskat smäningoiu ocli i förväg anskafia, hvad som
behöfdesj men vågade ej framkasta ett enda derät syf-

tande ord af frulvtan för folkets ovilja *). I början af

1657 kora till rädet Karl Gustafs befallning alt öfver-

tala ständerna, att låta 1658 års utskrifning tagas re-

dan under loppet af år 1G57, och att dessutom till-

vägabringa en summa af 500,000 daler silfvermjnt **).

Under den tryckande nöden och folkets redan gäsande

jnissnöje var detta ett både oangenämt, svårt och till

och med vådligt uppdrag. Karl Gustaf sjelf insåg, hvad
man hade alt frukta, och befallte derföre rådet att, för

ofvannäninde ufskrifnings beviljande icke sammankalla
något allmänt riksmöte, utan i dess ställe landskapsvis

öfverlägga med ständerna ***), då han hoppades lättare

liunna besegra deras motstånd. Men som folket vid

förra årets dubbla utskrifning falt bestämdt löfte, att

under 1657 slippa någon dylik-}-), alltså fruktade rådet

bögeligen för utgången af denna nya mot gifven till-

sägelse beslutade underhandling. I följe af konungens
befallning och fäderneslandets behof måste den dock
försökas. I Maj och Juni 1657 sammankallades stän-

derna landskapsvis ; tij, hette det i kungörelsen , tidens

liorlhet lilläl icke alt hålla ordentligt riksmöte -]~{-). De
förnämsta bland rådsherrarna åtogo sig det kinkiga

uppdraget; Per Brahe skulle i Jönköping tala med der

kringboende folk, likaså Gustaf Horn i Skara, Knut
Posse i Stockholm, Krister Bonde i Fahlun o. s. v.

Men redan vid ryktet och än mer vid verkställig-

heten af denna utskrifning spordes knöt och missnöje

öfver nästan hela riket, och inom Rekarne förenade sig

*) Tiådsprot. den IG Dcc. ie.lG.
**) Jtådsprot. den 20 Fciir. 16S7.

'*') Rådsprot. den 12 Febr. Ifi37.

f) Rådsprot. den 6 Blars \Gi',7.

ff) Riksark. Riksda?s-acta ifiöl— lfi7.<>. Kallelse till pro-j

vincial-siändernas sammankomst 1G57.
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både prester och bönder till allvsrsp.mt motsl*ind *).

Deremot lyckades det Per Bralie att utverka godt svar

af småläuningarna och Kristei- Bonde af dalkailarne **).

Längre fram pä hösten hotade dessa sistnäsnde alt lill

och med ga man ur huse och ihjelshi alla danskar,

icke blott dem, som infallit i Jemtland, utan alla, som
funnes i hela Norge; ja äfve de svenska bönder, son^

i Wermeland, Dalsland och Bohusliin låtit förmå

sig att gifva brandskatt åt fienden ***). Slutligen och
efter mjcket prut Ijckades underhandlingarna; och alla

biföllo den begärda utskrifningen. De beviljade till

och med, att densamma skulle få hållas efter perso-

nernas antal, d. v. s. hvar tionde vapenför man, livil-

ket var mycket drygare, ån den nu eljest brukliga

efter hemmantalet.

Med sålunda erhållna medel började man genast

bereda sig till kriget. Försvaret af Wermland anför-

troddes åt Harald Stake, Westergölhland och Halland

åt Per Brahe med Gustaf Otto Stenbock och Småland
5t Axel Lilje. Till örlogsflottans förstärkande togos

från handelskompagnierna 20 fartyg, så att den till-

sammans uppgick till 46 kölar, hvilka ställdes under
Klas Bjelkenstjernas befäl y).

Karl Gustaf sökte stärka sin sak genom främman-
de förbund; men lyckades blott hos svärfadren, her-

tigen af Holstein, hvilken lofvade 6,000 man lijelp-

Iroppar ]""}"). När danskarna inföllo i svenska Bremen,
anmärkte Karl Gustaf, att detta var ett brott emot west-

faliska freden och begärde derföre tyska ständernas

hjelp; men förgäfves. Han sökte äfvcn förhund och
understöd hos Cromwell och erböd för sådant äuda-

*) Rådsprot. den 19, 23, 26, 27 Mars, d. 50 Juni, den 1
Juli 1637.

**) liådsprol. (len 2 Dcc. och don 18 Juni 1CS7.
*'*) De la Gärd. Johan EkcLlad tijl Krist. Ekeblad den 11

Nov. 16S7.

f) Kådsprot. den 4 Juli 1657. Jfr. Puf. Lib, 4. g 74.

ft) liådsprol. den 23 Juni 1656.
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mål först Bremen som pant, sedan en delning af hela

danska riket; men också delta utan ås}'ftad verkan.

Sverge sökte äfven att i Dannemark likasom i Po-

len väcka oenighet och söndring. En hop skånska

bönder samt kringvandrande näringsidkare, ja en och

annan af lägre krigsbefälet mutades att förråda dan-

skarnas alla företag '*^). I denna väg litade man dock

mest på Corfits Ulfeld, hvilken här tänkte föra samma
spel, som Radziejov?ski i Polen. Han fick dock er-

fara, att danskarna voro annat folk än polackarna.

Först reste Ulfelds gemål inåt Jutland för alt bereda

sinnena, men hon blef genast af Ulrik Gjldeniöwe ut-

förd igen. rsär Karl Gustaf framryckte mot danska

gränsen, åtföljdes han af Corfits Ulfeld sjelf, hvilkeu

till samllige landsdomarna i Jutland afskickade en skrif-

velse af följande innehåll. Konungen af Svcrgc är öf~

veriygad, alt dansha rikels innevånare ingalunda gilla

det krig, som blifvit Ull hela nordens förvirring och

olycka upptändt genom några få personers oför-

stånd, egennylla eller illvilja. Af medfödd mildhet vill

derföre bemälle konung icke straffa den oskyldige med
den skyldige. Han erbjuder alliså genom mig sill

skydd och sin nåd och lofvar, all, om i gifven eder

under honom, skall han också försvara eder, icke

blott mot de våldsamheter, som åtfölja kriget och.

drabba ett med svärdet underkufvadt folk, utaji äfven

från alla andra ölägenheter. Under hans skydd «A'o-

len i sitta i säkerhet och njuta grödan af edert land.

Nu deremot löpen i fara alt mista eder frihet och

alla både höga och låga få, just som lifegna slafvar,

kedjan spänd om fötterna o. s. v. Men ingen enda

dansk, icke ens någon bland dem, som talat emot kri-

get, Ijssnade till dessa ord. Med undantag af bro-

dern Ebbe och af grefve Waldemar, vände sig till och

•) Rådsprot. den 17 och 19 April 16SG, den 27 Maj 16S7.

Brah. Fol. 169. Er. Stenbock till P. Brahe, Febr, 1657,
Jakob Bradson tiU Er. Stenbock d. 6 Ecbr. 1657,
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med Ulfelds egen slägt med afsky från förrädaren och

slöt sig närmare till konungen och fäderneslandet. Svå-

gern, Holger Wind, hade ett porträtt af Corfits Ulfeld.

Förbittrad öfver dennes uppförande, utstack han ögo-

nen på porträttel: och skickade det su tillbaka till herr

Corfits.

Afven i Norge sökte svenska regeringen spela pä
samma sträng. Man ulspridde der i landet en smyg-

skrift, undertecknad af läkareguden iEscuIapius. Inne-

hållet omtalade, liiiru norrmännen i fordna tider ge-

nom mandom och slridbarhel varit så mägliga , alt

de under sill herravälde hållit danskarna och alla

dessas öar. Men den liden vore förbi. Icke genom
strid och svärdsegg , utan genom list och svek, hade

danskarna laggt Norge och alla dess innevånare un-

der en svår och neslig Iräldom, samt derslädes sökt

utrota all ära och kraft; under det de sjelfva likt

Egyptens gräshoppor öfversvämmat landet och utsu-

git dess must. Nxi hade danska konungen dessutom

ingått förbund med påfviska furstarna, hvaraf torde

för den rena evangeliska läran i Norrge stor fara
uppstå. Häldre än att lida så neslig Iräldom, borde

norrmännen, såsom hvarje manligt folk, gerna under-

kasta sig mödor, strider, ja sjelfva döden. Till ut-

rotande af det illa stinkande danska ogräset, och till

återvinnande af frihet och lycksalighet, kunde norr-

männen just nu få den bästa hjelp, om de neml. i

lid anropade svenska konungens nåd och beskydd och

sökte förnya den vänskap och det förbund, som mel-

lan Sverge och Norrge af ålder varit hafver o. s. v.

Fältmarskalken Douglas inskickade dessutom i sitt eget

namn en kungörelse af samma anda , men försigtigare

ordalag. Ingendera medförde önskad verkan.

Psorrmännen visade dock i början föga benägen-

het för kriget, och en mängd utskrifna bonddrängar

rymde hem och medtogo ofta kronans gevär och per-

sedlar, så att deremot måtte utgifyas flera och ganska

Stränga kungörelser.



lå

TREDJE KAPITLET.

D.WSKA FÄLTTÅGET 1637.

I JEMTLANID.

Sommaren 1057 inföllo danskarna i Jenilland, men
blefvo genasl uldrifna. Manslarkare ocli i liendigt för-

bund med en hop jemtlänningar, alerkommo de längre

fram på hösten, samt intogo Frösö skans och hela lan-

det, och derifrån 'åfven Herjedalen. Då samlade Lo-
renls Creutz vid Orsa kyrka några tusen dalkarlar,

hvilka han förde mot sistnämnde landsort. Allt krigs-

förråd måste bäras på skuldrorna och fem dagar vara-

de tåget öfver det obanade, mellanliggande fjället; der

också hvarje nati, det var i Oktober månad, måste till-

bringas under bar himmel. Vid dalkarlarnas framkomst

blefvo danskarna snart förjagade ur hela Herjedalen*).

De förrädiska bönder och presler, hvilka inkallat ocU

understödt fienden, blefvo af Lorents Creutz skarpt till-

talade och hotade. Dock gick slutligen nåd för rätt

och dalkarlarna vände segrande och glada hem. Det

var ett motstycke till Cuschovii tåg mot Särna, ehuru

man om Creulz's företag icke har någon omständligare

underrättelse,

I Dalarna, Wermeland och på Dalsland föreföll

under hela delta år ingen enda betydligare krigsrö-

relse.

I EOHDSLäX.

Vid Göta elf stodo på svenska sidan Rohert

Douglas nch på danska Ivar Krabbe, hvardera i spet-

sen för några tusen man. Der föreföllo sk;^rm^ tslingar

samt ömsesidigas infidl öfver gränsen, med skiftande

') Palmsh. Act. ad hist. Carol. Gust. T. 2, p. 5i>2,



lycka, men af sti ringa vigt, alt deras förtäljande icke

lönar niödau.

1 HALLAND OCH SICaNE.

Här voro krigsrörelsern.T af mera betydenhet. De
leddes å svenska sidan af Per Brahe och Gustaf Otto

Stenbock, å danska af Kristian Ulrik Gyldenlöwe och

stundcia af konungen sjelf; hvar(örutan också snapp-

banarne visade sig nnder en ryktbar anförare, vid naniu

Sven Pavelsson. Krigets skadeplats var onii<ring Hal-

landsås och Laga lin. Två gTmger inföllo svenskarna

i Skäne, men hunno endest till Engelholm; två gån-

ger inföllo danskarna i Halland och biinno val ett

stycke längre; men båda partierna måste slutligen dra-

ga sig lillbakä utan att hafva någon ting hufvudsakligt

vunnit. Två betydligare skärmytslingar föreföllo ; den

första vid Genevads bro den.31 Aug. Robert Douglas

med 3,000 knektar och Per Brahe med 4,800 bönder,

en slor del hans egna underhafvande , trängde efter

långvarig strid öfver bemälte bro och drefvo danskarne

undan , så att af dessa sednare flere hundrade lågo på
fältet*). — Andra träfTningen föreföll den 2 Oktober

vid Laga ån, en mil från Laholm, och mellan G. O.
Slenbock och konung Fredrik sjelf. Gustaf Persson

Banor, brorson till den store fältmarskalken, var den,

som genom förhelsande, inryckte svenskarna i denna

strid, i fl vilken de förlorade segern och 600, kanske

1000 man.

Då längre fram på hösten Karl Gustafs framgån-

gar i Julland tvingade danskarna att draga sig ut den

sidan, upphörde krigsrörelserna i Halland.

*) Hådsprot. den 1 Bec. 1657. Palmsk. Act. ad hist. Car.

Glist. T. 2, p. S07. Jfr. Warmh. lS':o 4,6.->l. I Pufcn-
dorfs Karl den tionde, på kopparsticket öfver bemälte
träfFning, uppgifves den hafva förefallit den i.l Augusti,

hvilket, ehuru af andra cftersagdt, uppenbarligen är ett

sliriffel, i stället för den 51 Augusti.
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Sådana hade ingen gång under hela detta år före-

kommit på gränsen emellan Småland å ena och Skåne

och Blekingen å andra sidan. De krignnde konungarna

mägtade icke ditsäuda några troppar och på flere stäl-

len afslutade gränsfolket smsemellan så kallad bonde-

fred *). Detta tillgick på sådant sätt, alt innevånarna på
båda sidor rikslinien trädde, under ledning af sina kyr-

koherdar, tillsammans och lofvade att icke på något

sätt skada eller lörorälta hvarandra.

SJÖTAGET.

Vid krigets början var danska flottan ensam 1 rö-

relse; sju fartyg stängde Göteborgs hamn och trettio

andra kryssade i Östersjön och brandskaltade kusterna

af Pommern och Riigen. Wot hösten kom svenska

styrkan, beslående af 46 segel under KLts Bjelkenstjer-

nas befäl. Den 12 September möttes båda flottorna

vid Möen och besköto hvarandra intill sena qvälien,

då de fåtaligare danskarna drogo sig undan bakom Fal-

sterbo ref. Morgonen derpå kommo de åter fram och

fortsatte den ojemna striden. Klas Bjelkenstjerna ville

bord om bord angripa fiendtliga skeppen ; men några

af de svenska sjökaptenerna höllo sig på ett mindre

hedrande sätt undan, så alt striden hela dagen fördes

endast på långt håll och med lika, men obetydlig för-

lust å ömse sidor. Efter åtskilliga kryssningar gingo

slutligen båda flottorna i vinterhamn.

fälttIget i jutland.

Har slodo båda staternas betydligaste och bästa

krafter samlade mot hvarandra, och här fördes ock den
afgörande striden. Just som danska krigsförklaringen

ullärdades, hade äfven danska tropparna inryckt i Bre-

miska landet. Man använde ej blott vapen ulan afven

stämplingar. Genom utliggare och kungörelser lofvades

åt staden Bremen alla de fördelar, svenska regeringen

') Palrnsh. Act. ad hist. Car. Gust. T. 2, p. S30,
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Vfigrat, och åt bremiska landtfolket nio ars skattefrihet,

om de ville öfvergå frän svenska till danska sidan.

Magistraten i Bremen vidhöll en försigtig neutralitet,

men den stora mängden bönder mutades af Danne-
marks lockande löften, Derföre , och emedan nästan

inga svenska troppar voro tillstädes, blef hela landet

inom kort öfversvämmadt och alla dess fästen eröfra-

de, undantagande Stade, hvarest regeringen var förlaggd.

Danska konungen trodde sig med säkerhet veta,

att Karl Gustaf ämnade från Danzig segla öfver till

Sverge, för att derstädes sjelf pådrifva rustningarna.

Hemligt, så att icke ens droltnmgen visste deraf, seg-

lade han derföre till preussiska redden och lade sig

der på vakt, för att uppsnappa och tillfångataga grann-

konungen. Men suart inlopp underrättelse, att denne

sednare och dess troppar med full fart tågade genom
Pommern och Mecklenburg åt Jutland till. Fredriks

sjöresa hade varit förgäfves, och han ilade hem till

försvaret af sitt eget land.

Sedan först konung Karl Gustaf och sedan Gu-
staf Otto Stenbock ufvergifvit Ragoczi, tågade båda

oförtöfvadt åt Pommern. De medförde blott 6 till 8000
man och dessa i smutsade och trasiga kläder samt med
brända och förvildade anletsdrag. Af de inånga tusen

svenskar, som till Polen uttågat, var det en till antal

och utseende obetydlig qvarlefva; men en qvarlefva,

som genomgått profvet af flere utomordentligt svära

fälttåg och som i mod, krigsvana och härdighet sä-

kerligen icke hade sin like i Europa. I Pommern för-

enades den med en hop andra troppar under Karl

Gustaf Wrangel, sä alt hären tillsammans utgjorde

13,000 man, hvilkexi f^enast tågade genom Mecklen-

burg och inföll i Holstein. Intet allvarligt motstånd

röntes, och konungen förlade sina troppar utanför det

vänskapliga Hamburg, hvarest soldaterna några dagar

hvilade ut och köpte nya kläder och andra förnöden-

heter; ty under de förra trasiga och orena drägterna

klingade dock mycket både silfver och guld. Konun-
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gen sjelf var glad alt pa ett lieijrande salt hafva kom-
init ifrån det mer ocli mer obehagliga polska kriget,

lian liojipades alt på ny bana vinna nja lagrar och

länder; ocb började redan nppgöra planen, huni haix

skulle dela danska riket antingen med hertigen af IIol-

Stein eller ock med engelska prolektorn Cromwell.

Lvckan tycktes äfven gynna hans företag, Redan

vid tidningen om svenskarnas annalkande, hade danska

biiren dragit sig frun Bremen, sedan den i dervarande
'

fästen inlaggt besätlningar af ondv.ring 3000 man. Karl

Gustaf ditskickade Wrangel och Ascheberg ined 1,800

svenskar. Inom 14 dagar hade dessa herrar .atereröf-

rat hela landet med undantag af Breraer-Vörde. Af
danskarna hade 2,500 man dels fallit, dels ofvergått

till Svergps tjenst, och Wrangel skyndade raed sina

troppar åter till konungen.

Denne hade emedlertid från Hamburg ryckt norrut

mot danska hären, hvilken anfördes af gamla riksmar-

sken Anders Bille. Vid Ilzehoe bakom Störan sökte

fienden göia något molslund. Karl Gustaf började be-

skjuta och lät två gånger uppfordra staden, men få-

fängt. Då, redan på andra dagen, inkastade lian i för-

treten en hop fyrbollar, så att Itzelioe tändes och un-

der ett starkt blåsväder helt och hållet afbrann. Dan-

skarna veko undan och svenskarna tågade fram öfver

floden och öfver de rykande askhögarna. De funno

intet motstånd mer. Rätteligen taladt, hade de ingen

gång funnit något sådant. Danska hären, ehuru öfver-

lägsen, hade aldrig med samlad styrka hållit stånd, ut-

an under beständigt återtagande låtit sig i spridda trop-

par uppiifvas, så alt af 15,000 danskar, som vid Karl

Gustafs infall den 23 Juli stodo i Holstein, funnos, i

slutet af Augusti, endast G,000 qvar och dessa tillba-

katrängda ända till Fredriksudde, ty på denna korta

tid hade ban intagit Holstein, Schlesvig och södra Jut-

land. Afveu landtfolket (lydde ångestfulla undan; ty

förfärande rykten berättade, huru i svenskarnas sällskap

kommit vilda svärmar af lurkar och tartarer; hvilka
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LfirjdJe, niisshandlade Och mördade alll, som förekom,

utan att sl<oiia hvailien åh'er eller kön.

Svecskarnas hastiga framgång föranleddes i någou

man af danska liärens bristande krigsvana. En stor

del bestod nemligen af nyss lejda drängar, livilka

knappt några veckor bandterat geväret och ännu voro

tunga och långsamma i sina rörelser ocli ovana vid

krigstjensten. Svenska knektarna tillfungalogo hela så-

dana skaror och gjorde sig Instiga öiver de soldat-

klädda böndernas oLjelplighet. Många af dessa sed-

uare antogo svensk tjenst. De deiibland, sora voro

infödda tyskar, fmgo stanna vid hären; men af de

egentliga danskarna bildades elt serskildt regemente,

som skickades till Rewel, hvars besättning utdödt ge-

nom den därstädes härjande pesten.

Svenskarnas största förluster under delta tåg till-

fogades dem af Snapphanar, hvilka äfven nu frun mo-
raserna i Ditmarschen och trakterna deromkring öfver-

raskade och nedhöggo spridda troppafdelnmgar.

Hela den på F^en varande danska styrkan hade,

under Anders Bille, samlat sig i Fredriksudde, det nu
varande Fredericia, beläget på en i Lilla Bältet utskju-

tande landllunga, och då för tiden ganska väl befä-

stadt. Redan den 25 Augusti ankom K^rl Gustaf och
började dess belägring; men erfor sä häftigt motstånd,

ull han öfvergaf företaget såsom nästan ogörligt. lian

uppdrog åt Wrangel att blott stänga fästningen och

reste sjelf ned ät Tyskland för alt bereda sig till nä-»

Ela fälltåg.

ERÖfRlNCEN AV rnUDEIKSUDDE.

Till alt fullgöra konungens befallning lade Wran-
gel svenska tropparna utanför Fredriksudde i ett staikt

befästadt läger, och med plalsen så vald, att danska

besättningen stängdes från all gemenskap med Julland.

Med Fyen deremot förblef den i ostörd beröring och
erhöll rik tillförsel af både troppar och förråder. Su
väl konungen som Wrangel trodde ock, alt fästnin-



20

gen icke skulle kunna tagas, förrän man blifvit herre

ölver Fjen. Konungen hade derföre befallt amiralen

Henrik Gerdtsson att frun Göteborg 'segla med der

varande örlogsskepp till Lilla Balt ocli öfverföra sven-

ska troppar till Fjen. För att emedlertid icke vara

sysslolös, och äfven för att erhålla vidsträcktare qyar-

ter, skickade Wrangel tre regenienter rjttare under öf-

verste Bottiger till norra delen af Jutland. Der funnos

en hop danska soldater och mer än 2000 beväpnade

bönder församlade. Dessa blefvo dock genast af sven-

skarna slagna och till större delen omringade ; 800
bönder i första ifvern nedsablade; resten hemskickades

med den helsningen , all i slällcl för vapen taga till

plogen; det vore dem både ärofullare och bättre. Ef-

ter denna triifTuing föll hela norra Jutland i svenskar»

nas hand.

Emedlertid led det framåt Oktober och inga Gö-
teborgs fartyg hördes af. För alt sysselsätta soldaterna

tillämnade Wrangel ett nytt företag, nemligen att er-

öfra ön Alsen. Men just i detsamma fick hau från

konungen till understöd några troppar af Kråkans åter-

komna besättning och dessutom tillsägelse att, om möj-

ligt, på ett eller annat sätt bemägtiga sig Fredriksudde.

Delta, ehuru djerfva företag öfverensstämde dock med
både Wrangels och härens egen önskan; ty det bör-

jade blifva ganska ruskigt, att så sent på hösten ligga

under tält. Vid hållet krigsråd beslöt man våga en

storiM, Men en sådan syntes ingalunda lätt att före-

taga. De angripande voro vid pass 3000 man; be-

sättningen inom Fredriksudde deremot 5 eller 6,000,

hvilade och välrustade soldater, med rika både krigs-

och rnunförråder. Fästningen sjelf hade under de sju

sista åren blifvit genom fortsatta arbeten bragt uli gan-

ska godt stånd. Svenskarna hade ej heller haft till-

fälle skaffa sig närmare kännedora om dessa nya för-

svarsverk. Visserligen hade en hop öfverlöpare f-n-

kommil ; men dessa voro blott simpla soldater, bvilka

ej kunde lemna de närmare underrättelser, Wrangel
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önskade. Alt skaffa sädana ålogo sig sluleligen öfver-

slelöjlnanterna Zanitz och Erik Dahlberg. Gång efter

annan under de mörka höstnätterna kröpo dessa her-

rar på armbågar och knän in till fästningen ned i graf-

ven och upp ofver vallarna, alltid utan att blifva sed-

da ; och erhöllo sålunda inom kort nödig kännedom
af läget. Nu utsattes stormen till den 24 Oktober.

Anfallet ordnades på efterföljande sätt. Ytterst på sö-

dra sidan hade danskarna ute i det långgrunda vattnet

slagit innanför hvarandra tre starka pålrader, för att

hindra svenskarna från att denna väg intränga i fäst-

ningen. Här skulle fursten af Anhalt med Upplands'
och Westgötha ryttare rida utomkring pålraderna och
sedan infalla i fästningen. Erik Dahlberg borde följa

med och visa vägen, och för den händelse, att vattnet

vore för djupt, medfördes en hop yxor, att dermed
nedhugga pålarna. Till lands skulle stormningen ske

på tre ställen. Närmast södra stranden leddes den af

Wrangel sjelf. Främst i spetsen och i faran gingo upp-
länningarna under Nils Brahe, son af hjelten vid Liit-

zen ; dernäst södermanlänningarna under Per Larsson

Sparre, sonson af den utmärkte rikskansleren ; sist Fa-
bian Fersen med värfvade troppar. Andra anfallet rig-

lades mot niidten af fästningsverken och leddes af Ja-

kob Kasimir De la Gardie. Främst gick lifgardet, hans

eget regemente ; derpå helsingarna under öfverstelöjt-

nant Zanitz, och sedan Essen med värfvade troppar.

Tredje anfallet skedde vid norra stranden och leddes

af Fabian Berends, Främst gingo östgötarna och se-

dan en hop andra rjttare, alla afsutna och tjepstgö-

rande till fots, i brist på vanliga knektar. I främsta

lederna af hvarje tropp funnos några petarderare att

spränga portarna, samt en hop timmermän för att ned-
hugga det pålverk, hvarmed man visste äfven vallarna

vara besatta. Också stegar medfördes, gjorda efter

vallarnas höjd och grafvarnas bredd. Anfallet skulle

ske en timme före solens uppgång^ fälttecknet var en

halmbindel på hatten; fältropet, hjelp Jesu!
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rianen hölls så heinlit,', alt danskarna iclo hade

ringaste aning derom. Under nattens lystnad samlades

alla troppaina, hvar pa sin plats. Yid gifvet tecken

framstörtade på en gång alla fjra anfallen. Erik Dahl-

berg i spetsen för Upplands och Veslgölaryttare rusade

ut i vattnet, red ulomkring den första pålraden, likaså

utorakring d<in. andra; men vid den tredje befanns

vattnet för djupt. Du hoppade upplänningarne af sina

hästar, togo till yxorna och höggo inom några ögon-

J)Iick on bred öppning, genom hvilkea de redo Iram

och sedan ölver den oförsvarade stranden midt in i

' fästningen, utan att möta nt^got serdeles motstånd. Lika

lyckligt gick det för Wrangei och De la Gardie. Nils

Brahe med upplänningarna på första och De la Gardie

ined lifgardet på andra stiillet, triingde snart och se-

grande öfvcr vallarna. Svårare blef striden for Be-

rends. Hans pctarderare sårades, hvarigenom fästnings-

porten ej genast kunde sprängas, utan fienden fick tid

att sansa och samla sig till motstånd. Men äfven detta

besegrades snart och just som solen öfver Fyens nord-

ligaste uddar strålade upp utur Kattegatt, just i samma
ögonblick sprungo svenskarna öfverallt upp på Fre-

driksuddes vallar och inträngde i fästningen. Danskar-

na, långt talrikare, men förvirrade och skrämda, upp-

löste sig i vild oordning. En stor del sprang mel-

lan de stormande svenskarna öfver vallarna utåt Jut-

laod och gömde sig i dess skogar och träsk. JYära

3,000 man, under Anders Bille sjelf, instängde sig uti

Bersudde, den yttersta delen af Fredriksuddes laudt-

tunga. Wrangei uppfordrade dem genom trumpetare,

bvilka dock alvisades. Dä erböd sig Dahlberg att rida

dit och ölvertala danskarna till dagtingan. Alila er,

sade Wrangei, ni får endast en kula till svar. Men
Dahlberg vågade försöket och lyckades. Bille sjelf med
.nlla sina troppar sträckte gevär. Af hela danska styr-

kan blefvo emellan 2 och 3.000 man tillfångatagna

j

de öfriga dels nedhuggna, dels fuUkomligen skingrade.

Bytet var ovanligt stort, emedan det kringboende lol-
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Jiet ditfört alla sina d^rbarlieler. Dessulom hade 3iO-

nung Fredrik med de rikligaste hjelpmedel förselt den-

na af honom sjelf uppförda och högt värderade fäst-

ning. Allt sådant hlef nu ett välkommet tillskott för

svenska förräderna ^ch krigskassan. Man ficic der t,

ex. 73 kanoner, 382 centner krut, 1,000 musköler,

1,200 rjttareharnesk, 700 hjelmar, 39 fanor, 8,200

kulor, 124 tunnor sill, 190 tunnor torsk, 32 tunnor

smör, 350 tunnor salt, 900 tunnor rSg, 50 tunnor råg-

mjöl, 50 skeppund stockfisk o. s. v. Allt della jemnte

3000 fångar och Fredriksuddes fästning vunno sven-

skarna efter mindre än en timmas strid och med en för-

lust af 75 döda och 195 sårade. Allas förvåning och

svenskarnas segerglädje var utomordentligt stor. Karl

Gustaf, högeligen tillfredsställd, belönade Wrangel in-

om några veckor, först med det indrägtiga lagmansdö-

met öfver Uppland och sedan med utnämningen till

Sverges riksamiral. I Wismar lät han dessutom an-

ställa och bevistade sjelf en stor högtidlighet till firan-

de af den ärofulla segren.

För danskarna var mistningen af Fredriksudde en

både oväntad och förfärande tidning. Ej nog alt hela

Jutland var förloradt, alt Alsen också innan kort er-

öfrades, att Fyen hotades, alt alla förråderna voro

borta; det mest nedslående af alltsammans var dock,

alt just den punkt, på hvars befästande, besättande och
förseende Danuemark hade gjort så ovanligt stora upp-
offringar; den punkt, på hvilken landet skulle stödja

hela sitt försvar; just denna punkt blef af svenskarna

eröfrad så lätt, så fort och med så liten förlust. Var
sådant möjligt utan förräderi? Och, å andra sidan,

huru och af bvem skulle Dannemark mot så seger-

sälla, så oemotståndliga fiender numera kunna försva-

ras? Allmänna tänkesättet sönderföll i oenighet ocU
villervalla. Folket på Vyen misströstade och såg ej

annan utväg än att underkasta sig, så framt nemligen

svenskarna lyckades landstiga. I Köpenhamn trätade

och skyllde maa fram och tillbaka på hyarandra kri-
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gets begynnelse ocli rless olyci<or. Elt rylite sade, att

Konunw Fredrik i fcirtviflan beslutat draga sig un-
dan till Norge, så framt bans flotta efter Fredriksuddes

eröfring lidit någon betydligare förlust*). Coifils U1--

feld ville begagna denna sinnesstämning och skickade

in åt Dannemark en hop bref, dels med hot, dels med
lockelser, t. ex. danskarna böra öfvergifva konung
Fredrik, hvilkcn icke förmår längre skydda dem , och

hvilken dessutom söker tillintetgöra flannemarks fri-

het och införa enväldet. J)c höra i dess ställe vända
sig till konung Karl Gustaf, hvilken hade vill och

han heskyåda adelns friheter o, s. v. Under de mån-
ga och billra partierna, hafva vi likväl iciie funnit nå-

gon enda dansk, som lät af Ulfelds ord förleda sig alt

i denna farans stund öfvergifva sia konung och sitt

fädernesland.

Serdeles olycklig var vid detta tillfälle gamla riks

-

marsken, Anders Bille. I likhet med de flesta sina

ämbetsbröder inom rådet, hade han talat mot kriget.

Men sedan det blifyit beslutadt, mottog eller kanske

trugade han sig till befälet öfver jutska hären, icke

besinnande sin höga ålder och sin mot sådant värf fö-

ga svarande förmåga. Utgången hafva vi sett. Vid Fre-

driksuddes stormning och försvar fäktade han tappert

och fick tvänne ganska svåra sår. Innestängd inom

Bersudde, skickade han först sin hustru öfver till Fyen
och ämnade sjelf resa efter, men hindrades af mot-

vind och måste, som förbernäldt är, gifva sig fången.

Smärtan af hans sår jemnte grämelsen öfver egen olycka

och öfver fäderneslandets förtviflade ställning plågade

den gamle mannen och föi-anledde snart en hotande

sårfeber. Härtill kom den smäi^lsamma underrättelsen,

att hans fru drunknat vid flykten öfver Lilla Balt.

Detta påskyndade upplösningen. Wrangel besökte den

döende, hvarvid Bille högeligen beklagade sin och Dan-

*) Palmsh Act. ad hist. Car. Gust. T. 2, p. S8S et seqq.
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nemurks oljcka och beljgade, all lian för siu person

alllid afrådt delta olyckliga krig. Corflts Ulfeld, som
åtföljt Wrangel, trädde nu fram och ville deltaga i

samtalet. Men vid åsynen af fosterlands-förrädaren vi-

sade Bille en så häftig och bitter ovilja, att Wrangel

måste vinka Ulfeld undan, på del dennes anblick ej

måtte störa den döendes sista timmar. Den 6 Nov.

afled Anders Bille, och blef i prägtig svepning skickad

till sina slägtingar. Dock ännu var ej olyckan slut.

Den stora hopen påstod, alt en fästning, sådan som
Fredriksudde, omöjligen kunnat tagas, så framt ej An-
ders Bille varit orsaken dertill genom sin oduglighet

eller lättja, eller feghet, eller till och med förräderi.

Han hade talat emot kriget, då delta var af all-

männa tänkesättet påyrkadtj och han hörde dessutom

till högadeln, hvilken var af samma tänkesätt hatad;

detta var nog alt gifva fart ål misslankarna. Ropet

om förrädaren och förbittringen deröfver voro i Kö-
penhamn ganska häftiga. För alt tillfredsställa den

uppretade massans hämndebegär, lät konungen derslä-

des lagfora och afrätla en löjtnant och en korporal,

hvilka vid Fredriksudde verkligen inlåtit sig i hemligt

förstånd med svenskarna *). tiamtidens misstankar mot
Anders Bille hafva dock som en skugga följt hans namu
ända till efterverldtn.

FJERDE KAPITLET.

DANSKA FÄLTTÅGEN 1658.

Tilldragelserna under året 165S voro så många,
märkvärdiga och olikartade, alt vi, här mer än eljest,

måste för redighelens skull framställa dem under flere

serskilda afdelninear.

*) Meadowes narrative, p, 14.

FrijoceUs Ber. XII.
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TAGET OFVER LILLA BALT.

Genom eröfringen af Fredriksudde hade fälttiiget

1657 visserligen fått elt för Sverge både hedrande och

Ij^ckligt slut. Likväl var ännu detta land i en ganska

betänklig ställning. Polen, Ryssland, Dannemaik och

Österrike hade redan förklarat krig, och Brandenburg

samt Holland voro färdiga följa exemplet. Österrikiska

och polska troppar samlades för att öfversvämma Pom-
mern ocli sedan tåga mot Julland, och med lillhjelp

af danskarna angripa dervarande svenskar. Dessa hade

blott ringa utsigt till räddning.

Hemma i Sverige voro alla tillgångar niistan ut-

tömda, folkets tålamod likaså. Bland främmande mag-
ier ingen enda bundsförvandt; och Frankrike och Eng-
land, som skulle föreställa vännerna, kunde ej förmås

gifva ringaste understöd. Så lemnad ulan hjelp, skulle

den lilla kämpahären snart sammansmälta och blifva

af sina långt talrikare fiender först innestängd och se-

dan Öfvermannad. Sådan var faran.

Karl Gu.slaf insåg mer än väl, att ingen annan

räddning fanns, än något djerft, lysande och lyckligt

förelag. Redan i December 1657 beslöt han derföre

våga ett försök emot Fyen och Seeland , häldst öf-

ver de islaggda Bältenj men, i händelse af mildvinler,

på fartyg, dem Wrangel borde anskafTa. Det var all-

deles samma plan , som han såg Torslensson förehafva

vintern mellan 1643 och 1644; men som då, i anse-

ende till uteblifvande köld, misslyckades. Nu deremot
blef det djerfva förslaget gynnadt af passande väder-

lek. Vintern mellan 1657 och 1658 medförde en ut-

omordentligt sträng köld. Den O Januari började och

fortfor sedermera i tre veckors tid en så stark snöyra

,

att alla vatten tillfröso eller åsminstone afkyldes, alla vägar

öfverfylldes och afsides iskogen boende menniskor instäng-

des och nästan nödgades svälla ihjel. Under och efter detta

långvariga snöfall var kölden serdeles sträng och utan af-

brott fortfarande till inemot slutet af Mars. Så. här i Sverge,
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öch i förhållande derefler viJ danska kusterna. Karl

Guflaf, som tillbringat julen i Wismar, upptog vid

vinterns inbrott genast och med mycken ifver ofvan-

nämnda plan. Så mänga svenska regemenler som möj-
ligt drogos frän Pommern, Bremen, Holstein och Jut-

land tillsammans till stranden af Lilla Balt. Konungea
skyndade efter,. Den 27 Januari möttes alla tropparna

vid Heilse, en liten by mellan Hadersleben och Kol-

ding. Dagen förut, en tisdag, hade den egentliga

strömfåran af Lilla Bält ännu gått öppen. Men natten

till den 27 inföll, likasom den varit enkom för sven-

skarna beställd, en så utomordentligt bister köld, att

om morgonen hela Lilla Bält lag tillfruset. Wrangel

lät undersöka isen. Den var säker ända till Brandsö,

en midt i sundet liggande holme; men icke så på an-

dra sidan om densamma, och närmast fyenska kusten,

der strömfåran framgick. Man hoppades dock, all, om
den starka kölden endast fortfora i tvänne dygn, skulle

Ufven dervarande is blifva tillräckligt säker. På Wran-
gels råd beslöt derföre konungen alt välja denna plats

för öfvergången. Kölden fortfor. Följande dagen, den

28, redo konungen och Wrangel med några troppar

ut till Brandsö, hvarifrån den sednare med en hop ryt-

tare 'närmare undersökte fyenska kusten. Men utanför

udden af Iversnäs, dit närmaste öfvergången ledde, be-

fanns isen alltför svag, i anseende till dervarande star-

ka strömdrag. Dessutom stodo på fyenska kusten 3000
ryttare och 700 fotknektar, understödda af kanoner,

for att mottaga svenskarna; hvarjemnte 1500 uppbåda-

de bönder höUo på att söndersåga isen. Wrangel och

konungen återvände något tveksamma, ty öfvergången

till Iversnäs ansågs i flere fall vådlig, och man började

tänka på det kortare afståndet vid Middelfart. Emel-
lertid (ortfor kölden. Fredagen den, 29 om morgonen
skickades Dahlberg att undersöka Middelfarts-vägen,

hvarjemnte två löjtnanter skulle från Brandsö likaledes

profva isen och landgången ett stycke både norr och

söder om Iversnäs. De sednare återkon»mo sent på
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qvällen med underrättelse, alt isen var tillräckligt stark.

Som kölden fortfor, utsattes nu öfvergången till följ«nde

dag, då rytteriet skulle, redan i gryningen, vara försam-

ladt på Drandsö och fotfolket i Stendrup. Till isens

svagaste ställen drog man bräder och halm, hvilka öf-

veröstes med vatten i mening att tillfrysa och trygga

öfvergången.

Kölden under påföljande natt blef utomordentligt

sträng och lofvade lycklig framgång. Tidigt på ottan,

och innan konungen ännu var klädd, kora Erik Dahl-

berg efter en ilresa genom dag och natt tillbaka från

Middelfarts sund och berättade, huru isen derstädes

vore så säker, all öfvergången kunde med all trygg-

het förelagas. Men både konungen och Wrangel an-

sågo det närvarande goda tillfället icke böra försummas

och vidhöUo sitt beslut. Öfvergången företogs genast.

Allting vnr redan i förväg ordnadt. Rytteriet och ka-

nonerna skulle från Heilse öfver Brandsö tåga till den

norr ora Iversnäs liggande viken. Högra flygeln, som
gick förut, anfördes af Karl Gustaf Wrangel och Klas

Tott; venstra flygeln kom efteråt under konungen och

Fabian Berends; fotfolket under Jakob Kasiinir De la

Gardie gick ut från Stendrup för att landstiga än läng-

re i norr. Redan i gryningen hade rytteriet kommit

öfver till Brandsö. Derifrån tågade först Wrangel med
sin flygel utåt sundet. Der isen var svagast, sutlo ryt-

tarna af och ledde sina hästar vid handen på tämme-
ligt afstånd från hvarandra. Men så snart man kom-
mit öfver strömfåran, kastade sig alla i sadeln och stör-

lade med tätt slutna leder mot den på stranden vän-

tande fienden. I spetsen för anfallet var öfverste Bor-

neman med Wrangels lifregemente, hvarefter följde

Smålands och Upplands ryttare. De första danska trop-

par, som möttes, blefvo af Borneman slagna och deras

öfverste tillfångatagen. Nu kom konungen efter med
sin flygel och gjorde en omväg för att kunna från land-

sidan taga fienden i ryggen, medan Wrangel anföll ho-

nom från sjösidan. Men vid delta företag brast isen
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ska sändebudets vagnar samt tvfi sqvadroner ryttare

lörsvunno i djupet. Konungen lät sig härigenom icke

afskrämmas , utan gjorde med det öfriga folket en äu

större omväg utät hafvet, kom sedan lyckligt i land,

bröt fram genom några häckar och föll de fiendlliga

tropparna i ryggen. Svenskarna voro vida öfverlägsna,

och inom några ögonblick blef fiendens rytteri bnigt i

oordning. Då red Wrangel fram emot dess fotfolk samt

ropade och befallte dem gifva sig fångna. Dessas an-

förare hade under tyska kriget stått under Wrangels

befäl, och igenkände genast den segerrike fältherren,

och insåg dessutom det vådliga i sin belägenhet, hvar-

före han och alla hans troppar med fa undantag sträck-

le gevär. Segern var vunnen, lätt och lysande. Land-

stigningen hade blifvit verkställd, och inemot 3000 ryt-

tare och 700 knektar voro tillfångatagna. Med undan-

tag af de drunknade hade svenskarna deremot lidit fö-

ga förlust, och en betydlig del af dess rytteri icke ens

hunnit deltaga i stridenj fotfolket kom först efteråt, se-

dan allt var afgjordt.

Inom några få dagar och efter ringa motstånd blef

hela Fyen ölversvämmadt, alla dess slott och städer

eröfrade, alla dervarande troppar tillfångatagna utom

ett par hundra man, som på isen flydde öfver till Se-

land. Bytet blef icke obetydligt. Endast i Odensee

togos 60 kanoner och ganska rika förråder. Många
hade vid anfallet mot Julland fört sina dyrbarheter der-

ifrån till Fyen såsom till en säkrare ort. Detta allt

föll nu i de segrande soldaternas hand; ty dessa fram-

foro med en våldsamhet, som mångenslädes liknade

plundring.

Taget örvER stora uält.

Flyktingarna från Fyen spridde öfver hela Seland

ångest och förskräckelse. Från Köpenhamn skickades

ilbud med fredsförslag och med anhållan om stille-
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stånd. Men Karl Gustaf villö ej genora någon slags

vapenhvila släppa ur händerna det sällsjnta tillfället

alt genom ett angrepp pu sjelfva Seland tvinga sig till

en hastig och fördelaktig fred. Redan dagen efter

Jandstiguingen på Fyen hade han skickat Dahlberg att

undersöka isen mellan Langeland och Laaland; och vid

ankomsten till Nyborg hölls ordentlig öfverläggning om
det vigtiga föi-etaget. Stora Balt lag framför ögat, ocli

längre bort deröfver skönjdes tydligen Seländska ku-
sten vid Korsöer. Hafvet var betäckt af is, och nyss

hade danska flyktingarna lyckligen kommit deröfver.

Hvarföre kunde ej svenska hären följa eflcr på sam^
ma väg? Konungen och Ulfeld talade ifrigt för saken,

men alla generaler med Wrangel i spetsen afrådde,

och ansågo förslaget alltför djcrft. Isen hlef med
Jivarje stund osäkrare, dels genom köldens aflagande,

(det var den dagen töväder) dels genom det står-

ka strömdraget just här i Bältets trångaste farvat-

ten. Detta sednare vore likväl sä bredl, att sven-

skarna icke skulle kunna hinna till stranden, i fall

ttnder tåget isen vid en hastigt uppkommande töväders-

storm inom en eller annan limma söndcrbrölcs, såsom
det stundom plägar inträffa. 1 slikt fall hlcfvc hä-
ren, konungen och på saimna gång fosterlandets stöd

och hopp ulan hjelp förlorade. Att våga sådant vore

en djerfhct ulan like, och den, som rådde dertill, skulle

i händelse af olycklig utgång alltid hlifva ett mål för

tadel och gäckeri, såsom den der genom dumdrislighel

furanledt olyckan. Detta skulle med så mycket mera
skäl hlifva händelsen, som det önskade målet kunde

iämmeligcn lätt vinnas ulan så äfvenlyrligt vågspel.

Man hade ncmligen i hamnarna på Fyen bekommit

en stor mängd fartyg, och inom några dagar
skulle troligen isen hryta upp; man kunde då med
nämnde farkoster, utan våda, möda eller dröjsmål,

fura hären öfver till Seland, och det innan Danmark
hunne erhålla någon främmande hjelp. Pessa skäl

och troligen äfven isens svaghet verkade på Karl Gu-
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stuf, och förslaget blef, utminslone tills vidare, upp-
skjutet.

Emellertid liade Dahlberg med 80 Östgöta ryttare

giilt ölver Faaborg, Svendborg, samt öarua Tassing

och Langeland. Från sistnämnde ö red han med half-

va sin styrka ut på det frusna Stora Balt, riglande ko-

san åt Laaland. Allting gick lyckligt. Dahlberg land-

steg vid Grimsted, medtog som bevis på sin öfvergång

några fångar och skyndade sedan tillbaka; dervid pä
de farligaste ställena undersökande isen, hvilken doek

öfverallt befanns tillräckligen stark. Efter sålunda val

förrättadt ärende skyndade han att uppsöka konungen,

och fann denne kl. 9 om qvälleu den 4 Febr, sittan-

de vid aftonmåltiden i Dalems kloster, något söder om
Odensee. Dahlberg trädde genast in och aflade räken-

skap lör sitt uppdrag, omtalade, huru han sjelf varit

öfver på Laaland, visade märken af isens tjocklek och

slutade med de orden: jag är viss pä, alt med Guds

hjelp hunna föra eders majestät och hären oskadda

öfver till Laaland. Konungens ögon strålade af glädje,

och vid berättelsens slut slog han händerna tillsam-

mans och utbrast: nu, bror Fredrik, vu skola vi ta-

las vid på god svenska! Han tillsade Dahlberg genast

sätta sig och äta, och utskickade derjemnte befallning,

att vagnarna skulle förespännas; ty, sade han, jag må^
slc härom ofördröjligen öfverlägga med Wrangel. Så

snart aftonmåltiden blifvit i hast afslutad, kastade sig

konuntien och hans herrar i vagnarna, och det bar af

åt JNyborg. De kommo fram kl. 2 om natten, då

Wrangel och Ulfeld genast väcktes och kallades till

krigsråd. Der föredrogos Dahlbergs berättelse och ko-

nungens förslag att gå öfver till Laaland. Men Wran-
gel, och denna gången äfven Olfeld, hyste allehanda

tvifvel och betänkligheter. Fastän Dahlberg på heder

och samvete bedyrade, att uppgifterna vore säkra, pu-

stodo dock nämnde herrar, att han låtit missleda sig,

att företaget vore vådligt, omöjligt, onödigt o. s. v

Deras invändningar gjoide kony^geu om igeu vackleiide



Han uppskjöt det afgörande beslutet ocli gick in i sin

kammare och till snngs. Knappt hade han lemnat

rummet, förrän Wrangel och Ulfeld med skarpa före-

bråelser öfverföllo Dahlberg, såsom den der genom sin

djerfva obetänksamhet inledde konungen i farliga före-

tag. Allt, hvad han till försvar anförde, ogillades.

Slutligen skildes man åt, och Dahlberg gick nedslagen

och hopplös till sin kammare.

Men knappt hade han der inträdt, förrän befall-

ning kora att genast skynda till konungen. Dahlberg

lydde. Karl Gustaf, redan till sängs, började återigen

fråga *ån det ena, än det andra rörande öfvergången.

Slutligen sade han: nu. Dahlberg, sl^all du på sam-
vete säga mig, om du tror, all hären' han utan skada

komma öfver till Laaland. Tala uppriktigt och var

icke rädd för Wravgcl eller Ulfeld; ty jag rättar mig

icke efter dem, utan efter min egen vilja och öfverty-

gelse. Dahlberg svarade: hären kan utan fara kom-
ma öfver, derpå vill jag våga mitt lif; ehuru jag vet

detta vara alltför ringa att motsvara skadan vid en

olycklig utgång. Men så framt kölden fortfar, skall

jag med Guds hjclp utan någon förlust öfvcrföra e-

ders majestät och dess troppar, om det ock vore

500^000 man. — Det är sagdtl utropade konungen.

Du skall få föra mig, som du säger. Jag vill i

Herrans namn våga försöket, hvad också Wrangel och

Ulfeld må invända. De kunna på sitt vis hafva rätt;

men detta tillfälle är alltför kostligt, att släppas ur

händerna. På ögonblicket efterskickades Ornstedt,

hvilken konungen ålade att genast och Wrangel oåt-

spordt uppsätta och till alla rylteriregementer affärda

befallning att följande dagen möta konungen vid Svend-

borg. Derpå gick man andteligen till hvila.

När Wrangel morgonen derpå fick veta det sista

beslutet, blef han misslynt och mot Dahlberg upp-
retad. Skam få eder! sade han; ni bringar hans ma-
jestät från både krona och spira. — Nej, svarade

Dahlberg, ers excellens skall få se, att jag som en
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redlig man håller, hvad jag lofvat. Den stolte Wran-
gel, hvilken ansåg sig vid detta tillfälle af Dahlberg
fördunklad och af konungen förbigången, bjsle dock
allt sedermera en outplånlig känsla af ovilja och af-

und mot den unga, lyckliga och gynnade medtäflaren.

Emellertid ordnade konungen företaget så, att han
sjelf med rytteriet skulle öfver öarna Tassing och Lan-
geland tåga mot Laalandj Wrangel med fotfolket emel-

lertid staima vid Svendborg och der invänta vtterligare

föreskrift. Kl. 4 e. m. for konungen från Nyborg och
ankom på qvälleu till Svendborg, der rytteriet redan

var församladt. Följande dagen den 6 Februari blef

den afgörande dagen. *) Redan under föregående natt

begynte rytteriet tåga från Svendborg öfver dn Tassing

och dess båda sund till Langeland. Det var en hemsk
och dyster vandring. Genom hästtrampet förvandlades

den på isen liggande snön till en mörk issörja, så alt

vägen, i synnerhet under natten och den skumma mor-
gonstunden, säg ut som en bred och öppen ström.

Genom denna måste de efterkommande tropparna vada
i nära balf alns vatten, fruktande hvarje ögonblick att

känna den tärda isen brista under sina fötter. Några
villade sig och försvunno i djupet.

Andtligea blef det dager och bären landsteg på
Langeland, hvarest den hvilade och intog frukost. Det
sista skedde ej utan svårighet. Kölden hade åter till-

tagit och så väl drycker som matvaror frusit si hårdt

tillsammans, att de måste sönderhuggas och upptinas för

att kunna användas. På detta sätt förlorades nästan all

smak, isynnerhet på ölet och vinet. Några fina herrar

rynkade näsan; men konungen, som delade samma för-

täring, skrattade blott deråt. Han tänkte föga på mat
eller dryck; ty för hans själ sväfvade helt andra och

Enligt Dahlbergs dagbok p. iso. Pufend. Thaten
Kart Glist. s. 413. Aschebergs lefverne s. 80, 81. The-
atr. Europ. 8. 684. — Deremot uppgifves öfvergangen
hafva skett d. 7 Febr. i^yerups Frcdr. 3. s. 47 och
på Dahlbergs kopparstick öfver läget,



34

liögre ämnen. Från Langeland öppnade sig nemligen

utsigten öfver Slora Balt, der på elt afstund af 3 sven-

ska mil kusterna af Laaland framskymtade, och bakom
dem i andanom Seland och Köpenhamn jemnle segrar^

eröfringar och nya kronor.

Efter slutad frukost vände sig konungen till Dahl-

berg. Nu, sade han, sliall du fullgöra dill löfle alt

gå förut och visa oss vägen. Dahlberg lydde och red

utåt isen och efter honom krigshären, tropp vid tropp.

Karl Gustaf, omgifven af sina förnämsta höfdingar, stod

pä en höjd vid stranden och iiskådade derifråu de ut-

åt den slora hafsytan vandrande regementerna, samt

Jöljde slutligen sjelf med i tåget. Det fortgick lyckligt

och oafbrutet. Kl. 3 e. m. landsteg hären vid Grim-
sted på Laaland utan att hafva förlorat en enda man.

Genast skickades ilbud tillbaka till Wrangel med be-

fallning att komma efter med fotfolket. J)et är Guds
hesynnerltga nåd, som Itjcipt konungen! utropade den

förvånade Wrangel, hvilken i början icke ville sätta

tro till berättelsen. Han aftågade emellertid med fot-

folket och kom på samma väg och med samma Jycka

efter till Laaland.

På sistnämnde ö lag den befästade staden Nack-
skow med en besättning af 1600 man och dessutom

400 i grannskapet, således tillsammans 2000 man, el-

ler en fjerdedel af hela svenska hären. Karl Guslaf

ville ej spilla tid och folk på en belägring, som borde

blifva både svår och långvarig. För skens skull lät

han dock genom en trumpetare uppfordra fästningen,

likväl så utan hopp om framgång, att han sjelf med
bären tågade förbi och skyndade på vägen åt Köpen-
hamn. Men Corflts Ulfeld begärde och erhöll ett sam-
tal med danskarna på Nackskow, hvarvid han föreställ-

de dem, huru det numera vore helt och hållet förbi

med den danska kong Fredrik; huru svcnuka konun-
gen vore alldeles oemotståndlig; de borde derföre med
tidig undergifvenhet vinna sin nya herres nåd o. s. v.

Den förvånade och förvirrade besättningen trodde hans
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ojd och gafvo både sig och staden åt de nästan icke

mindre förvånade svenskarna. Det var ett uppträde
något liknande dem mellan Radziejowski och polac-
karna. Dock, danskarna gäfvo sig blott till fånga, då
polackaina deremot afsvuro sin egen konung och au-
togo den främmande inkräktaren.

Svenska tåget fortgick emellertid till Falster. Här
fick rytteriet ett par rastedagar, dels för alt invänta

fotfolket, dels för att hvila och uppfriska sig. Detta
sednare skedde icke utan hårda uppträden. Nyköpings
stad kunde ej genast erlägga den fordrade brandskat-

ten. Det berättas, att Karl Gustaf af sådan orsak ho-
tat afbränna densamma. Det var en söndag, och i

stadskyrkan fick presten under sin predikan se flere

der inträdande frändingar, hvilka han genast gissade

vara svenskar. Åsynen af hans olyckliga församlings-

boar och på samma gång af dessa hotande fiender rör-

de mannens hjerta. Han började i varma och allvar-

liga, dock välbetänkta ordalag ifra mot den hårdhet,

den grymhet, hvarmed menniskan stundom förtrycker

sin medmenniska, sin nästa, sin kristendomsbroder o.

s. v. Det var Karl Gustaf sjelf, som jemnte några

svenskar besökt kyrkan. Knappt hade prosten hunnit

hem, förrän det kom bud, att konungen ville hos ho-
nom intaga sin middag. Den äran är mig för stor,

svarade han, och jag kan ej heller bjuda mer än är-

ter och fläsk, ty allt annat hafva de svenska solda-

terna rcdayi anammat. Det oaktadt infann sig konun-
gen. Prosten iakttog tillfället och talade för sina soc-

kenboar med så ömma, allvarliga, dock väl laggda ord,

att Karl Gustaf lofvade skona staden från den tilltänkta

hårda behandhngen.

Den 10 Febr. kom Wrangel efter med fotfolket

och förenades i Stubbeköping med konungen. Den 11

lemnades till rastedag åt de sist ankomna tropparna;

den 12 gick hela hären med smålänningarna i spetsen

öfver det sista smala sundet och landsteg utan motstånd

vid Wordiugborg på seländska kusten. Det stora, i alla lider
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ryktbara företaget var lyckligen fullbordadt; världens

bäfder hafva ej ännu kunnat uppte dess like.

FREDEN I nOSKILD.

Underrättelsen, alt Karl Gustaf eröfrat Fyen, ha-

de, som förbemäldt är, väckt mycken bestörtning öf-

ver hela Seland, men i synnerhet i Köpenhamn och hos

regeringen. I sällskap med engelska sändebudet Mea-

dovv^e afskickades riksråderna Gersdorf och Scheel för

att med en snar om än dyrköpt fred rädda Selnud

och Köpenhamn. Bemälte herrar ämnade resa öfver

Falster, Laaland och Stora Balt, samt hoppades hinna

möta Karl Gustaf på Fyen eller åtminstone på Lange-

land. Men redan på Seland ocl» inemot Wordingborg

mötte dem i dess ställe ryktet, att svenska hären tngat

öfver Stora Bält; och litet derefter ytterligare en i släde

åkande herre, beledsagad af 200 finska ryttare. Det

var Karl Gustaf sjelf.

Fredsunderhandlingen skulle nu företagas; men
svenskarna och deras konung voro i början ganska Ivif-

velaktiga om sättet, huru man borde begagna det o-

vanligt lyckliga tillfället. Förslå förslaget var, att ka-

sta sig öfver det illa befästade och oberedda Köpen-
hamn, fördrifva dervarande regering, borttaga alla för-

råder och sedermera med Sverge förena hela Norrge

och Dannemark, åtminstone intill Stora Bält. Corfits

Ulfeld yrkade ifrigt på delta förslag, som man tror af

hämndlystnad mot konung Fredrik, kanske äfven i hopp
alt få under svensk höghet som vicekonung styra sitt

fädernesland. Planen var lysande men farlig. En så

stor tillväxt i magt skulle an mer öka europeiska sta-

ternas afund och ovilja mot det eröfrande och lyckliga

Sverge, och mot detsamma väpna afven dess hittills

varande vänner. Dessutom, i (all Dannemark förena-

des med Sverge, kunde lätt hända, alt i framliden det

gemensamma rikets regering flyttades till sundet och
till Köpenhamn, i anseende till ställets gynnsamma lä-
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ge, Ijufliga nejder, mildare luftstreck och riliare natur,

hvarigenom äter det egentliga Sverge skulle mer eller

mindre lörvandlas till ett aflägset lydland. Slutligen

borde man ej heller drifva Dannemark till fullkomlig

filrtviflan och dödsångest, hvilka ofta leda till lika lör-

tvifladt motstånd. Af dessa skal och då man i alla fall

kunde genom borttagandet af betydliga landskaper gö-
ra Dannemark för framtiden oskadligt, beslöt Karl Gu-
staf att helt och hållet öfvergifva denna sin första plan.

— Andra förslaget åsyftade att taga hela Norrge, Det-

ta var Wrangels tanka; ty, mente han, om Norrge blir

rikligt införlifvait med Sverge, sä följa Sliåne, Hal-
land och Blekingen snart efter af sig sjelfva; men
icke Ivärlom. Ett sådant förslag motarbetades dock af

engelska medlaren, hvilken ej ville, att Sverge ensamt
skulle komma i besittning af båda de länder, hvarifrån

FJngland då för tiden hämtade sin flottas behof af ma-
ster, plankor, tjära, jern, koppar m. m. Det finnes

ej heller anmärkt, att Karl Gustaf sjelf fastade serde-

les vigt vid denna Wrangels plan, hvarlöre d(!n ock
genast förföll. — Tredje förslaget var att taga Skåne,

Halland och Blekingen, samt hvad mera kunde vinnas.

Vid detta var det, som konungen stannade, och han

beslöt att till underhandlare å sin sida utnämna Sten

Bjelke och Corfits Ulfeld.

Just i detsamma återkom till Wordingborg Klas

Tott, som med några förtroppar gjort ett ströftåg ine-

mot Köpenhamn. Han påstod att derstädes vore för-

virringen så stor och försvarsanstalterna så dåliga, att

staden otvifvelaktigt skulle eröfras, om man inom dyg-

net gjorde emot densamma ett kraftigt anfall. Kon-
ungen lyssnade till hans ord; men vidhöll ändock be-

slutet om fredsunderhandlingen, genom hvilken man
med säkerhet kunde vinna åtminstone Skåne, Halland

och Blekingen. Tott svarade: jag anhåller underdå-

nigast och såsom en nåd, att få löpa till storms mot
Köpenhamn; och jag ansvarar med mitt hufvud för

framgången, och att eders majestät med sina svenskar
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slicdl i morgon liltida stå i danska konungens sloll,

och der kunna midl i den fäugna kungliga släglen

förcskrifva freden, såsom eders majestät läst synes.

Konungen svarade: det der låter bra nog, men saken

har ock sina betänkligheter; och det säkraste är del

rättaste. Jag skickar till fredsunderhandlingen Sten

Bjelke och Corfits Ulfeld, hvilken sednare känner alla

förhållanden och kan gifva de bästa råd. — Jag ber

om nåd, invände Klas Tott, men Ulfcld är en utlän-

ning och sitt eget fosterlands förrädare. En sådan

kan vara bra nog till spcjare under kriget, men icke

till förtrolig rådgifvare vid freden. Dessutom kan
jag icke tro, att ers majestät vill förödmjuka sin o-

hjcklige grannkonung genom alt tvinga honom under~

handla med den, som är hans personliga fiende. —
i\7 synes mig något djerf, grefve Tott, inföll konungen
häftigt; kanske rinner det eder i sinnet, att ni är af
konung Eriks blod. Men, tillade han och reste sig

upp, sällande handen i sidan, kom iJiog, att jag är

Karl den niondes dotterson och Svergcs konung. Tolt

teg, hugade sig och gick oförskräckt ur rummel.
Nu skulle fredsöfverlägguingarna hörj^s; men så

snart danskarna hörde, att Corfits Ulfeld var utsedd

alt deltaga deri, blefvo de missnöjda och påstodo, alt

det vore för deras konung och fur dem sjelfva för-

nedrande att underhandla med en man, som var Dan-
marks personliga fiende, utgifvit smädeskrifter emot

deras konung samt sjelf burit afvog sköld mot sitt fä-
dernesland. De bådo Karl Gustaf icke tvinga dem till

sådan förnedring, men fåfängt. De Ji sin sida ämnade
som medlare medföra holländska sändebudet Beunin-

gen; men Karl Gustaf ville alldeles icke mottaga den-

na, som han sade, förnämsta anstiftaren af hela kriget.

Segrarens vilja hlef den gällande.

jXu hegynte underhandlingen; det var i Wording-
l)org, och dagen efter svenskarnas ankomst till Seland.

Danskarna började med elt långt tal, hvari de före-

slogo, alt Karl Gustaf borde utan ersälloing ålergifya
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alla 'de cröfradc landskaperca; han slaiUe dcrigenom

åt sig och Sverge för evigt vinna dansJcarnas erhän-

sia och tillgifvenhet och få samma gång mer trygg-

het än gmom de starkaste fästningar. Ulleld skakade

på hufvudct och förslaget blef genast förkastadt. Dan-
skarna började nu tala om en betydlig penningesumma

såsom ersättning för Sverges krigsomkostnader. Del

der är bara småsaker, svarade Ulfeld: ni måste kom-
ma fram med någonting, som bättre förslår. Då ändt-

ligen erbjödo danskarna Skåne, Halland och Blekingen.

— Nu han man dock höra, sade Ulfeld, att det är

allvar med saken; men ännu måste tilläggas öarna

Bornholm, Ånholt, Less, Bvcn och Saltholmen, land-

skapet Ditmarschcn, grefskåpet Pinneberg, samt i Nor-
rige länen Bohus, Aggershus och Trondkjem; dessut-

om halfva ÖresundsiuUcn, alla cdra troppar, tolf edra

bästa örlogsskepp och 1000,000 riksdaler. Ytterligare

fordrades, alt Danmark skulle frånträda alla för Sver-

ge skadliga förbund, icke släppa främmande flottor in

i Östersjön, skaffa åt svenska hären qvarter, samt åt

hertigen af Holslcin och åt Ulfeld full skadeersättning.

Vid dessa anspråk förfärades danskarna och Meadowe
glömde sin egenskap af medlare samt yttrade högt, att

dylika fordringar vore alltför obilliga. De nedpru-

tades väl i en och annan, dock obetydlig punkt; der-

före och emedan fallmagt till slutlig fred icke var från

Köpenhamn medgifven, återvände danskarna till sin

konung. Förut begärde de dock af Karl Gustaf tre

dagars stilleslånd till öfverläggning. Men konungen
vägrade och afskickade i deras närvaro till Gustaf Otto

Stenbock ett ilbud att från Sverge rycka med 6000
man in i Skåne och ned till sundet för att, om sä be-

höfdes, kunna derifrån understödja belägringen af Kö-
penhamn. Pä samma gång som danska sändebuden af-

reste från Wordingborg, uppbröt också Karl Gustaf

med svenska hären, och dess förtroppar visade sig re-

dan den 15 Febr. utanför Köpenhamn,
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I sistnämnde stad rådde oro, villervalla och be-

störtning. Af fruklan för fienden hade dit infljktat en

stor hop landtboar med sin egendom, men också med
en myckenhet hästar och boskap. Deraf uppstod träng-

sel och brist på foder och mat; äfven på vatten, ty

kölden hade uttorkat nästan alla brunnar. Vallarna

voro mångenstädes nedfallna, och vintern, som förvand-

lade jorden till sten, hindrade all gräfning lör deras i-

slåndsältande. Krigsfolket i staden var oöfvadt; likaså

dess befälhafvare. Men utanför staden stod färdig till

anfall en här af pröfvade kämpar, hvilka segrande ge-

nomtågat hela det nordliga Europa och för hvilka stri-

der och stormlöpningar voro nära nog ett hvardags-

göromål.

Ställningen var förtviflad; likaså sinnesssämningen,

serdeles bland de lägre klasserna. Faran och olyckan

alstrade ångest och bitterhet. En hvar dömde och

ropade efter sitt sinne och sitt förstånd. Somliga kno-

tade öfver ämbetsmännen och skyllde olyckan på des-

sas försumlighet eller oduglighet. Andra mente, alt a-

delns förräderi vore med i spelet, eljest hade saken o-

möjligen kunnat så illa aflöpa. Andra åter ropade, alt

man borde slå ihjel alla de herrar, som tillställt det

olyckliga kriget. Man glömde, att det var just sjelfva

den lägre folkmassan, som ifrigt deltagit uti och un-
derstödt den förra året gängse krigsvurmen. Viller-

vallan ökades genom oenighet och misstroende mellan

konungen och adeln samt mellan adeln och ofrälse

stånden.

Den 15 Febr. kommo Gersdorf och Scheel till-

baka från Wordingborg och medförde underrättelse om
Karl Gustafs stora fordringar. Dessa väckte i början

en häftig förbittring; men hos de fleste följde derpå
endast sorg och nedslagenhet. General Trampe var

en af de få, som icke förlorade modet. I Köpenhamn
funnos 2000 ryttare, 800 fotknektar, 1000 matroser

och en hop enskilda adelstjenare. Trampe erböd sig

alt i spetsen för dessa, ungefär 4000 uian, göra ett
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ulfall och söka drifva svenskarna tillbaka. Undertiden

kunde inan beväpna och till försvar ordna studenter,

gesäller, borgare, bönder, och det till ett antal, långt

större än hela den angripande svenska hären. Konung
Fredrik gillade förslaget och ville i egen person del-

taga i verkställigheten; men rådet afstyrkte alltsammans

såsom för mycket vådligt. Det ansågs nästan omöjligt att

kunna motstå en allvarsam belägring af de härdade och

krigsvana svenskarna. Trampes utfall med det sam-

manrafsade Köpenhamnsfolket skulle af nämnde skäl

lätt kunna misslyckas och dä medföra än större mod-
löshet, missnöje, kanske uppror och fullkomlig oför-

måga att göra svenskarna ens något motstånd. Hela

dagen fortforo öfverläggningarna härom. Slutet blefatt

söka fred, äfven med de hårdaste uppoffringar.

Nu börjades sja underhandlingar i byn Tostrup,

ett stycke vesler ut från Köpenhamn. På svenska si-

dan int"unno sig Sten Bjelke, Corfits Ulfeld och sektc-

raren Ehrensteen; å danska, Gersdorf och KristPu

Scheel, som medlare fransmannen Terlon och engels-

mannen Meadowe. Svenskarna ville begagna lyckan

och vidhöllo fördenskull de vigtigaste af sina förra for-

dringar. Danskarna prutade naturligtvis emot, kanske

också i hopp att under uppskofvet hinna skaffa någou

hjelp. Men Karl Giustaf påskyndade afslutandet me-
delst hotelse att eljest angripa Köpenhamn; och till alt

gifva mera eftertryck deråt, red han alla dagar kring

vallarna, likasom för alt undersöka läget och utse stället

för den blifvande stormen. Vid så tvingande förhål-

landen blef underhandlingen icke långvarig, och snart

återstod endast frågan om Trondhjem. Karl Gustaf

hade befallt sina ombud att i yttersta nödfall afstå i-

från denna fordran. Konung Fredrik deremot hade

befallt de sina att bevilja densamma, men också blott

i yttersta nödfall. Om nemligen svenskarna envist yr-

kade på denna punkt, skulle danskarna resa sig upp
och gå ifrån bordet, likasom afhandlingen vore afbru-

ten; men om ej heller delta hjelpte, skulle de slutligen
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afven liäil gifva efter. Dessa föreskrifter borde natur-

ligtvis hållas å ömse sidor ganska hemliga. Men eme-
dan trängseln i den lilla bjn var ganska stor, masle

underhandlingen föras i de rum, der Klas Tott bodde.

En gnng låg denne på sin säng med sparrlakanen lill-

dragna. Danska iredsombuden kommo in och började

sius emellan tala om ofvannämnde föreskrifter angåen-

de Trondhjems afslående; hvarefter de gingo bort igen

utan att hafva märkt Totts närvaro. Denne underrät-

tade ofördröjligen Sten Bjelke om förhållandet. Genast

derefter började det slutliga och afgöraude sammanträ-
det om ifrågavarande Trondhjems amt. Tvisten blef

långvarig. Kär svenskarna icke ville gifva efter, sköto

danskarna slutligen sina stolar från bordet och reste sig

upp, likasom för att afbryta underhandlingen. Sten

Bjelke gjorde på samma sätt, till icke ringa förvåning

för Ehrensteen, som kände Karl Gustafs befallning om
eftergift, men icke den af Klas Tott njss lemnade un-
derrättelsen. Dock, när danskarna sågo Bjelkes beslut-

samhet, återtogo de underhandlingens tråd och afstodo

också Trondhjem. Ofverläggningarna i Tostrup börja-

de den 16 Febr. och redan den 18 undertecknades

fredspunkterna. Dagen derpå blefvo de af båda ko-

nungarna godkända.

Orsaken till denna brådska var, att Karl Gustaf

ville hafva bufvudpunkterna bestämda, förrän någon

möjligtvis inträffande Ländelse kunde förändra det för-

delaktiga i hans nuvarande ställning. Men i anseende

till denna brådska fanns i fredsslutet mycket obeslämdt,

outveckladt, och i formen måhända felaktigt. Man be-

slöt derföre, att på grund af de i Tostrup antagna buf-

vudpunkterna utarbeta ett fullständigare och mera form-

enligt fredsslut. Detta skulle ske genom samma om-
bud, men i staden Roskild, der man hade mera be-

qvämligheter än i byn Tostrup. Karl Gustaf hastade

att under liden brandskatta Seland, men påskyndade

derjemnte underhandlingarnas gång. Han trodde sig

märka; det danskarna sökte uppskof och undflykler.
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Han anacie oräd och gjorde en hotande rörelse mot
Köpenhamn. Genast blef freden afslutad.

Dess hufvudsakhgasle innehåll var följande. l:o

Dannemark afstod åt Sverge: Skåne, Halland, Blekin-

gen, Bornholm, Bohuslän, Trondhjems amt med allt,

som hörde till hvart och elt af dessa landskap; likaså

den magt, som Dannemark hittills innehaft öfver åt-

skiUiga på Riigen belägna länderier. 2:o Vid genom-
farten af så väl Öresund som Bälten skulle alla sven-

ska fartyg vara helt och hållet fria från tullafgifter,

undersökningar och uppehåll, endast de visade lagliga

sjöpass. Samma fördel skulle åtnjutas för varor, som
tillhörde svenskar, äfven om de komme på främmande
skepp. 3:o Båda staterna lofvade alt med all magt

hindra hvarje främmande liendllig flotta från att genom
Öresund eller Balterna ingå i Östersjön. 4:o Konung
Fredrik lofvade, att åt Corfits Ulfeld återgifva all dess

fordom i Dannemark innehafda egendom så i löst som
fast, samt tillräcklig skadeersättning för lidna förluster.

Tillika skulle det för samma grefve och för hans gref-

vinna och barn vara tillåtet att vistas hvar som häldåt

uti Dannemark och derslädes komma i oförminskadt

åtnjutande af deras förra tittel, höghet o. s. v.

Denna fred var en bland de mest fördelaktiga,

Sverge någonsin afslutat; för Dannemark tvärtom. ]När

Gersdoill skulle i Tostrup underteckna de derstädes

uppgjorda fredspunklerna, sade han åt engelska medla-

ren : jag önsJiadc, all jag denna gången hvarken kun-
de läsa eller slirifva. Det andra danska fredsombudet,

Kristen Scheel, sörjde så bittert fäderneslandets oljc-

ka, alt den gamle mannen deröfver grämde sig till

döds.

KONUNGAMÖTET PA rEEDRlKSUORG.

Som båda furstarna vid detta tillfiille vistades

nära hvarandra, och sedan nu äfvcn freden blifvit af-

slutad, inböd danska konungen den svenska till ett gä-
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slabud på lustsloltet Fredriksborg. Flere personer af-

rådde dilresan; ty de fruktade, att danskarna skulle

tillfångataga Karl Gustaf för alt sålunda kunna mot
hans befrielse återlvinga några bland de nu afträdda

landskaperna. Men Karl Gustaf kiinde och bedömde
bättre konung Fredriks tänkesätt och antog bjudningen.

För säkerhetens skull gaf han dock sina generaler be-

stämda föreskrifter, om hvad som borde göras i den o-
väntade händelse, att han sjelf icke på utsatt tid kom-
nie tillbaka. Det var den 3 Mars och under hemre-
san, som Karl Gustaf anlände till Fredriksborg. Han
blef på det mest praktfulla sätt mottagen samt vistades

der öfver tvänne nätter. Båda konungarna visade hvar-

andra all upptänklig artighet, och drottning Sofia Ama-
lia utmärkte sig genom det mest lysande och snillrika

umgängessätt; men derjemnte frarastack äfven den stolta

själ, som bodde inom hennes bröst, i jemnförelse med
konung Fredriks mildare sinnelag. En gång under mål-
tiden kom man nemligen att tala om tåget öfver Balt,

samt dess faror och märkvärdighet. Se här, sade Karl
Gustaf, här är den man, som visat mig vägen! hvar-

vid han pekade på den bakom stående Erik Dahlberg.

Fredrik betraktade mannen och räckte honom sin hand
alt kyssa; men drottning Sofia deremot gaf honom gång

efter annan sneda blickar med ett uttryck, som ej till-

kännagaf försonligare känslor.

Intet spår till forsat visade sig; dock sökte man
på annat sätt återfå en del af det förlorade. Karl

Gustaf hade nemligen yttrat sia önskan, att få se den
nu tolfåriga danska kronprinsen, hvilken också derföre

efterskickades. Flera herrar af konung Fredriks om-
gifning föreställde nu Coyet, alt svenska konungen bor-

de åt danska kronprinsen skänka tillbaka Trondhjem;
han skulle genom sådant ädelmod vinna stor ära och
Bannemarks eviga tacksamhet; och de bådo Coyet
framställa förslaget. Efter mycket vägrande måste man-
nen ändtligen deran. Det blir ingenting utaf! svarade

Karl Gustafj hälsa du de danska herrarna, att denna
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gängen är del ingen Magnus Smeh-, som regerar i

Sverge.

Den 5 Mars afresle Karl Gustaf frfin slollet och

steg vid Kronenborg ombord på konung Fredriks spel-

jakt. Vid afseglandet frun stranden belsades ban med
80 kanonskott från dervarande vallar och vid landstig-

ningen i Skåne likaså från det nu mera svenska Hel-

singborg. Redan förut hadp Klas Tott farit genom de

cröfrade landskaperna och på Karl Gustafs vägnar mot-
tagit nycklarna till deras fästningar. Nu reste konun-
gen sjelf öfver Landskrona, Lund, Malmö, Kristianstad

och Blekingen samt besåg sin nya och herrliga land-

vinning. • Sedermera vändes kosan till Göteborg, der

ett utskott af de tre högre stånden redan voro till hans

möte församlade.

KARti GUSTAFS BESLUT ATT AKYO ANGKIPA DANNEMARK.

Ofver ollt inom Sverge blef Karl Gustaf emolta-

gen med jublande uttryck af beundran och tacksam-

het. Det missnöje, det tämligen allvarsamma motstånd,

som yppats vid några af landtdagarna 1657, försvann

eller åtminstone förstummades vid de ärorika, de ut-

omordentliga bragderna. Ett fälttåg, så underbart och

inom kort tid sä afgörande, hade Sverge aldrig fört;

en fred så ärorik och tillika så nyttig hade Sverge al-

drig förut afslutat. Händelserna följde så tätt på hvar-

andra, att fäderneslandet, att hela Europa ej hann mer
än höra, förvånas och beundra; och orden om tåget

öfver Balt, om den nye, oemotståndlige hjelten i nor-

den llögo frän mun till mun bland de häpna och un-

drande folken. Otvifvelaktigt stod Karl Gustaf vid

denna tidpunkt på högsta spetsen af niagt, lycka och

anseende. ^
Men på denna punkt fattades han ock af öfver-

modets och ärelystnadens svindel, den vanliga frestaren

på höjdens tinnar; och en frestare, farlig isynnerhet för

Karl Gustafs oroliga och äregiriga själ. Icke nöjd, med
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hvad lian redan vunnit, och äfven nu forbiseencJe dert

stilla och obemärkta äran alt ordna sitt rikes inre an-

gelägenheter, började han om igen drömma om nva
segrar, vidsträcktare landvinningar, och om den stora

nordiska monarkien ni. m.
Detta lynne, dessa drömbilder voro inre och e-

genlligaste orsaken till Karl Gustafs beslut att å nyo
störta sig i krigshvimlet. Svårare är alt afgöra, när

och af hvilka yttre anledningar han beslöt att i detta

hänseende vända sig emot Danmark. Några säga, att

han under vistandet på Seland, och i synnerhet på
Fredriksborg, och framför allt under ett två timmars

enskildt samtal med konung Fredrik, trodde sig finna

danska riket vara så svagt, värnlöst och oenigt, att det

med lätthet kunde eröfras; och att han derföre redan

under vägen till Göteborg fattade det märkvärdiga be-

slutet. För oss synes dock förhållandet hafva varit

följande. Den 28 Februari afslutades freden. Den 2
Mars finner man Karl Gustaf redan sysselsatt med pla-

ner om Preussens eröfring, och det tyckes, som under

de närmaste tre eller fyra veckorna delta varit åtmin-

stone i första hand målet för hans önskningar. Der-

före och för att vid en sådan eröfring icke blifva af

sjömagterna hindrad, sökte han öfvertala Danmark alt

lofva gemensamt med Sverge stänga sundet för hvarje

främmande flotta. Men Danmark kunde på intet sätt

förmås till en sådan öfverenskommelse. Då insåg Karl

Gustaf tydligt, huru ett uteslutande välde öfver sundet

vore ett oundgängligt villkor for utförandet af hans öf-

riga planer. Dcrlill kom öfvei-tygelsen, att bland alla

landvinningar, som kunde påtänkas, var Danmark den

för Sverge mest nyttiga och välbelägna alt erhålla, för

Karl Gustaf den lättaste att göra och derjemnte den

bästa stödjepunkt för alla blifvande dylika företag. Af
dessa skäl och på detta sätt fattades det märkvärdiga

beslutet.

Första liknelsen till ett försök att rubba den in-

gångna freden förekommer redan i slutet af Mars. I
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följe af nämnde fred skulle man i Köpenhamn under

svensk bemedling bilägga tvisterna mellan Holstein och

Danmark. Karl Giislaf föreslog för sitt riksråd, att

man vid detta tilllälle borde skafla åt Holsleiu Svine-

sund, Hall och Wardöehus amt, hvilka Holstein sedan

skulle sälja åt Sverge. '^) Till detta förslag fanns icke

ringaste grund i Roskildska freden. Det var antingen

ett af Karl Gustafs vanliga lätt och fort uppförda luft-

slott; eller ännu troligare, det var ett försök att genom
nya anspråk och invecklingar bereda sig svepskal liil

ett nytt krig.

Den 12 April firades i Göteborgs kyrkor en hög-

tidlig tacksägelsefest för den vunna, ärorika freden. Karl

Gustaf och hans drottning voro sjelfva närvarande, **)

och folket gladde sig åt de lugnare och lyckligare da-

gar, sorji \äntade fäderneslandet, sedan det närmaste

och farligaste kriget numera blifvit bilaggdt och en

tryggare riksgräns vunnen. Men just vid denna tid

hade Karl Gustaf inom sig stadgat beslutet att å nyo
angripa Danmark; och han hade derom underrättat Per

Brahe och sekteraren Ehrensteen. Vi känne ej, huru-

vida dessa herrar af- eller tillstyrkt företaget.

Den 1 Maj skulle emellertid Wrangel enligt freds-

villkoren fora svenska tropparna ur Danmark. Men i

följe af det nya beslutet önskade ICail Gustaf, att sam-

ma troppar måtte stanna qvar, så väl för att på Dan-
marks bekostnad under tiden födas, som ock för att

vid det nya krigels utbrott redan i förväg hafva landet

inne. Det blef derföre nödvändigt att om allt detta

underrätta Wrangel, innan denne enligt förra befallnin-

ningen bortförde retfementerna till Tyskland. Till bud-
bärare derom valdes Erik Dahlberg. Som belöning för

vigtiga redan gjorda ijenster och som handpenning för

och lockelse till det hemligiietsfuUa uppdrag, man åsyf-

tade, gaf konungen honom den IG April några svenska

') liudxprol. fl. 29 Mars Ud?,.

") Jiond. Riksskattm. G. Bondes uagbolc.
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hemman af 200 <lalers ränta; ocli när Dahlberg den

17 April aQade tacksägelse derför, lofvade konungen

dessutom, och sjelfmant, upphöjelse till adligt stånd.

Efter att genom dessa jnneslbevis hafva sökt pu för-

hand försäkra sig om Dahlbergs beredvillighet, blef

denne ändtligen, dagen derpå eller den 18 April, kallad

till konungen. Denne seduare yppade då sin afsigt alt

å njo angripa Danmark; och Dahlberg ålades genast

resa till Wrangel med underrättelse härom och tillika

med följande befallning: Om Wrangel ännu hade på
Seland qvar så myclicl svenska troppar, alt han trod-

de sig dermed kunna molslå den i Köpenhamn varan-

de danska styrkan, skulle han under hvad förevänd-

ning som häldst och oaktadt alla danskarnas insågar

stanna qvar på Seland; men i annor händelse, så vidt

möjligt vore, försäkra sig om Fycn och Julland.

Konungen vågade ej anförtro denna vigtiga hem-
lighet åt papperet, utan lemnade Dahlberg ett href till

Wrangel, hvari denne endast ålades sälta tro till de

underrättelser och genast verkställa de befallningar, som

konungen till honom genom Dahlberg muntligen af-

skickat. *) Dahlberg ilck 500 blanka riksdaler i res-

•) Vpps. Cronst. fol. S. Kong. bref till E. Dahlberg. Karl

Gustafs pass för E. Dahlberg. Göteborg d. 16 April

1638. På baksidan af detta pass har E. Dahlberg egen-

händigt tecknat följande: "Hans K. M:ts resepass, när

jag blef skickad frän Göteborg till H. Exc. Riks-Amir.

Wrangel pä Seland, honom i största hemlighet och sc-

creto att berätta, det H. K. M:t intentioneradc och

hade i sinnet de novo föra krig på Dannemark och att

H:s Esc. sig derefter skulle rätta, med den ordres, att

så framt H:s Exc. icke alldeles hade qvitterat Seland,

han det söka skulle alt maintenera och evacuationerna

tergiversera. Isynnerhet skulle han behålla Fyen och Hals-

skans på JVensyssel väl besatta och sådant i största hem-
lighet, hvilket allt jag H. Exc. muntligen förebragtc i

Korsöcr, emedan H. M:t sådant icke torde förtro pen-

nan, efter mitt creditivs lydelse, som jag af H. M:t med
mig hade. E. J. Dahlbergh m. p." Ifr. Meadowes narrative

p. 81. Dahlbergs dagbok p. 158.
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penningar och for den 19 April frän Göteborg.

Han träffade Wrangel vid Korsöer, hvarest denne
just höll pä med krigsfolkets öfverskeppande till Bjen,
för att sedan föra dem bäde derifrån och frän J utland.

Wrangel blef högligen förvänad öfver konungens be-
slut, men mäste dock ställa sig detsamma till efterrät-

telse. *) Emellertid hade han redan före Dahlbergs
ankomst till Fyen öfverskeppat alla svenska tropparna,

med undantag af två sqvadroner finska ryttare, hvilka

dock äfven voro tagna ombord för att öfverföras. Att

nu draga samma troppar tillbaka till Seland igen skulle

naturligtvis väcka alltför mycket uppseende och miss-

tanka. Wrangel nöjde sig derföre med att besätta Fy-
en och de utländska fästena samt afvaktade i denna
ställning hvad konungen ytterligare ämnade företaga.

KARL GUSTAFS UNDERHANDLINGAR TILL FÖRBEBEDANDE

AP KRTGET.

Konungen ville, att anfallet på Dannemark skulle upp-

skjutas till fram på sommaren. Orsakerna voro fleraj

dels att säden och höet måtte på Seland hinna mogna
till härens underhåll; dels att genom långsträckta och

invecklade underhandlingar skaffa sig någun förevänd-

ning till fredsbrottet; dels alt hinna, under förebärande

af rysska, polska och preussiska krigen, öfvertala sven-

ska ständerna till beviljande af de gerder och ulskrif-

ningar, som behöfdes för det tillämnade anfallet mot
Dannemark. Det falska i denna ställning tvang emeller-

tid konungen till dubbelt spel, så väl mot Dannemark
som mot egna ständer. Vi vilja i båda dessa hänse-

enden egna någon uppmärksamhet åt det sätt, hvarpå

han blandade och utdelade korten.

') Brah Fol. 86. Wrangel till Karl Gustaf. Korsöer den 21
April 16o8.

Fryxells Ber, XII. 3
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Först förhållandet till egna ständer. Det vat"

icke en ordentlig rii<sdag, som konungen låtit samman-
kalla till Göteborg, utan endast ett utskott af de tre

högre stånden; ledamöterna valda af honom sjelf. *)

Första sammanträdet hölls den 8 April. I ett vackert

tal helsade konungen ständerna och tackade för deras

visade trohet och gjorda uppoffringar; serdeles Per

Brahe för dennes förra året ådagalaggda nit vid södra

Tiksgränsens försvar. Sedan upplästes roskildska freds-

fördraget, samt af Ehrensteen eu berättelse om förhål-

landet till utrikes magterna. Deri klagades isynnerhet

öfver Österrike och Brandenburg, såsom de der medelst

temliga stämplingar eller öppet krig mer än alla andra

Vore Sverge till hinder och skada. Sedan sekreteraren

slutat, drog Karl Gustaf stolen närmare ständerna och

började sjelf tala om de utrikes förhällanderna ; Jiurti

han forsla gången börjat Jcrigel för att hindra Polen

npprätla en flotta i Östersjön och för att hindra Ryss-

land cröfra hela Polen; huru han sjelf troligen lyc-

Jiats kufva sistnämnde land, så framt han ej blifvit

afhrulcn genom danska kriget; huru fienderna med
allo magt sökte Scerges förderf; huru isynnerhet Ö-

stcrrike hade sjelft anfallit svenskarna med krig och

ofval Bremen åt Dannemark, Pommern åt Brandenburg

och Liffland åt Polen och sålunda mot Sverge upp-

retat dessa magter och dessutom Ryssland. Men ko-

nungen hoppades, all svenskarna icke skulle låla skräm-

ma sig att afstå någon bland sina eröfringar; ulan

så väl sjclfva bibehålla som ock hos sina barn in-

prägla den orubbliga ståndaktighet, hvilken städse ut-

märkt deras förfäder o. s. v. Derpå uppläste sekrete-

raren propositionen, hvilken innehöll en förfrågan, livad

ständerna tyckte alt konungen borde göra, sedan alla

hans fredsförslag hos Österrike misslyckats? huruvida

man borde längre tåla och smälta dylika oförrätter?

samt huru och på hvad sätt krigshären skulle under-

•) Engestr* Utdrag ur Rosenhanes dagboK Jl:<j,
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hållas? *) Bäde rådet och ständerna yllrade fredliga

tänkesätt, och i anledning deraf blefvo till svenska freds-

Ombuden med Ryssland, med Brandenburg och med
Österrike utfärdade föreskrifter, som skulle lätta afslu-

tandet.

Dessa bud skickades den 12 April. **) Den 18
samma månad yppade konungen for Dahlberg sin hem-
liga afsigt att angripa Dannemark och gaf genom honom
"Wrangel befallningen att med tropparna stanna på Fy-
«n. Detta sednare var tvärtemot roskilderfreden och
skulle således nödvändigt föranleda tadel, äfven inom
Sverge; så framt nemligen konungen ensam och utan

rådets bifall vidtoge en åtgerd, sä öppet ledande till

nytt krig. För att vinna detta bifall och sålunda lägga

på rådet en del af ansvarigheten, lät Karl Gustaf sam-
mankalla rådsherrarna den 20 April, eller dagen efter

Dahlbergs afresa. Utan att nämna ett ord om sitt ege

Lemliga krigsbeslut , började han vidlyftigt tala om
Dannemark, dess motstrafvighet vid fredens verkställande,

dess fiendtliga afsigter mot Sverge o, s. v. Men rådet

styrkte, det oaktadt, till fred. Karl Gustaf återtog sitt förra

tal och frågade slutligen, om man icke åtminstone som sä-

kerhetspant borde behålla Fyen, tills Dannemark afskeda sitt

krigsfolk och uppfyllt alla fredsvillkoren. Nu biföll rådet,

•och underrättelse om detta beslut skickades till Wran-
^el**"^). Det var ungefär samma befallning, som Karl Gustaf

dagen förut på eget bevåg genom Dahlberg utfärdat.

Emellertid hade ståndsutskotten öfverlaggt om ko-

nungens proposition och om sitt eget svar. De flestas

önskningar voro för freden. T sittande råd och ko-
nungens närvaro yttrade Karl Mörner, alt man icke för
•den ovissa eröfringcn af West-Preussen borde blott-

ställa sig för ett långvarigt krig,-f) och inom preste-

*) Bådsprol. d. 8 Apr. 16S8. Jfr. Pufendorf pag. -532,
"') Thealr. Europ. YIII. 721.
*') Jtudsprot. d. 20 Apr. 1638.

t) Rådsprot. U. 15 Apr. 1638.



och borgarestånden var tänkesättet ingalunda gynnande

för den omtalade österrikiska fejden. *) Det enda

formliga yttrande, vi funnit derom, är utkastet till

presternas svar på den kungliga propositionen. Inne-

hållet är följande. Prestcrna erkänna viglen af de

skäl, som hlifvit anförda för krig emot Österrike. Pe
önska dock, att konungen måtte söka friden, ty l:o

Gud befaller att, så mycket möjligt är, hafva frid med

alla menniskor. 2:o Svcrge har redan förut många
fiender och är sjelft utblottadt på manskap och mynt,

så att det hädanefter kan föga gifva. 5;o Af tyska

staterna kan ingen hjelp väntas. Konung Gustaf Ä-

dolf var dem välkommen såsom en befriare från 0-

sterrikes förtryck. För närvarande deremot Icfva de

i fred och ro, och den, som nu om ock med rättvis

sak, förer kriget ditin, blifver betraktad såsom en

fridsstörare, mot hvilken de mangrannt skola resa sig

och understödja det redan förut genom sin enväldiga

regering och sina många bundsförvandler starka Ö-

sterrike. > Perföre anser presteståndet freden vara i

allo bättre, än att med ett äfventyrligt krig fullfölja

och hämnas lidna oförrätter; också derföre, att ko-

nungen må kunna stanna hemma och afhjelp a brister-

na i rikets inre styrelse. Men, säga de slutligen, kan

fred ej vinnas, så bedja vi Gud, att vår konung snart

må återkomma med helsa, seger och den ädla och

dyrbara freden, på det Sverges innevånare må med
bönhörelse sjunga: "Herre gif frid i dino lande, lycka

och salighet åt alla stånd!" **)

Den 21 April skulle ständerna afgifva sitt form-

liga svar på den kongliga propositionen. Det tyckes,

som Karl Gustaf icke velat mottaga detta svar skrift-

ligt; ty han begärde, att ständerna skulle på stället

med honom och rådet muntligen öfverlägga och besluta

om ärendet. Så skedde. Förut hade han förnämli-

*) Presteståndels Arkiv. Acta comitialia 16S8.
•*) S. st.
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gast yrkat nödvändigheten af ett krig mot Oslerrikej

men nu talade han i stället mot Brandenburg och upp-
läste en mängd bref och skrifter för att bevisa dettas

mot Sverge fiendtliga och skadliga stämplingar. Bi-

skop Enander på presternas och borgmästar Prjtz å

borgerskapets vägnar yttrade det oaktadt fredliga tän-

kesätt; men Karl Gustaf vidhöll och försvarade sina

åsigter, och slutet blef, att alla tre stånden funno skä-

ligt, det konungen borde med vapen i hand försvara

mot Brandenburg sitt rikes fördelar. Dock hoppades

ständerna, alt hans majestät, enligt löfte, förut genom
alla görliga medel söker bibehålla freden och undvika

kriget med dess blodsutgjutelser och eländen. Karl

Gustaf lackade för bifallet och lofvade alt efterkomma
önskningarna, samt att i händelse af krig skaffa inom
brandenburgska landet underhåll åt svenska hären o,

s. v. *)

Genom detta bifall hade Karl Gustaf fått en fö-

revändning till sina mot Danneraark syftande rustningar,

Hdn bibehöll länge och med slughet denna förkläd-

ning, talade i rådet om planer för fälttåget mot Bran-

denburg**) samt inlät sig i hemliga stämplingar med
det mot samma stat uppstudsiga Magdeburg ***) o. s. v.

Dessa åtgerder voro dock kanske ej helt och hållet för-

ställning. Ora Dannemark hastigt medgifvit alla Karl

Gustafs högspända fordringar, hade han måhända af

brist på skenbar krigsauledning lemnat detta rike

oantastadt och 'i dess ställe vändt sina vapen mot det

hotade Brandenburg.

Vi vilja nu omtala det hufvudsakligaste af Karl

Gustafs underhandlingar med Dannemark. Till dessas

bedrifvande hade han utsett Sten Bjelke och Corfits

Ulfeld. Fredrik den tredje ville högst ogerna under-

kasta sig förnedringen att mottaga och rådslå med Ul-

') S. st. och Rådsprol. d. 21 Apr. 46S8.
**) Engestr. Utdrag ur Rosenhanes dagbok d. 30 Maj 1658.

'*•) Rådsprot. d. 28 April 1658.



feld, en personlig fiende på lif och död, hvilken tor-

de iakttaga tillfället att trotsa sin nu i olyckan va-

rande konung. På fransyska hofvels befallning bad
Terlon, alt danska konungen måtte skonas från ett så-

dant obehag. Karl Gustaf biföll och utnämnde i Ul-

felds ställe Peter Julius Coyet, bvilken person blef af

mycket inflytande på dessa ärenders gång. Den nu
öppnade underhandlingen åsyftade i hörjan ett närmare

förbund mellan Sverge och Danncmark, och Karl Gustafs

mening var att genom der införda villkor stänga Öresund
för hvarje främmande flotta, som kunde hindra hans pla-

ner mot Danzig och Preussen m. ni. Redan roskilder-

freden antydde något dylikt* ty enligt dess ordalydelse

lofvade Sverge och Dannemark, att icke tillåta någon
främmande fiendltig flotta inkomma i Östersjön. Det
var engelska medlaren Meadow^e, som mot svenskarnas

önskan genomdref, att ordet fiendtlig blef tillaggdt ; ty

eljest hade alla andra folkslags och äfven engelsmän-

nens fartyg kunnat utestängas. Nu yrkade Sverge, att

orden främmande och fiendtlig vore på detta ställe af

samma betydelse; att ordet fiendtlig derföre borde ute-

slutas; och båda staterna lofva alt med allo magt af-

hålla från Östersjön hvarje annan skeppsflotta än de-

ras egna. Detta var en svår stötesten. Dannemark ville

ej genom en sådan öfverenskommelse beröfva sig sjelf

hvarje hjelpsändning mot det för tillfället starkare Sver-

ge; ej heller stöta holländarne, hvilka endast med yt-

tersta missnöje skulle se sig uteslutna från Östersjön.

Konung Fredrik vägrade således ingå på nämnde för-

slag, och det åsyftade närmare förbundet kunde just

derföre icke bringas till fullbordan. Emellertid hade

hertigen af Holstein, genom svenskarnas bemedling, äf-

ven genora deras hotelser, erhållit en rik skadeersätt-

ning; och de flesta danska fästningarna och landskapen

enligt fredsslutet blifvit åt Sverge öfverlemnade. Då
således ingen vigtigare punkt mer återstod i verkstäl-

ligheten, ämnade Wrangel att den 1 Maj, enligt freds-

villkoren, draga svenska tropparna ur Dannemark.



Rlen i medlet af April fattade Karl Gustaf, som
förbemäldt är, sitt afgörande beslut alt icke, euligt för-

st.i afsigten, föra tropparna mot Brandenburg, utaa i

dess sliille om igen mot Dannemark. Denna förändring

af sjelfva planen fordrade också en fullkomlig förän-

dring af underhandlingen. Den 23 April uppsatte Karl

Gustaf derföre ett njtt förhrUlningsbref för sina i Kö-
penhamn varande ombud. Dessa befalldes alt numera
lemna det förut åsyftade förbundet å sido, och i dess

ställe fordra af danskarna en biförlilaring öfver åtskil-

liga punkter, hvilka sades vara i roskildska freden min-
dre tjdligt bestämda. Det var i denna biförklaring,

som de stötestenar inlades^ hvilka skulle gifva anled-

ning till det nya fredsbrottet. Danskarna ville ej veta

af någon sådan förklaring, utan påstodo, att ordalagen

i roskilderfreden vore tillräckligt bestämda. Men Sver.-

ge vidhöll sitt yrkande samt hotade att icke bortföra

tropparna, förrän nämnde biförklaring blifvit uppgjord.

Konung Fredrik blef således tvungen inlåta sig i de
begärda öfverläggningarna.

De förnämsta punkter, som dervid framdrogos,

voro: alt ön Hven, såsom hörande till Skåne, och Roms-
dalen, såsom hörande till Trondhjems amt, skulle afträ»

das till Sverge; alt sundet skulle stängas för alla flot-

tor, utom Sverges och Danncmarks; att Danneniarks kulle

till Sverges Ijenst öfverlemna ett visst antal ryttare,

samt gifva serskild ersättning för några före krigsför-

klaringen bortkapade fartyg m. m. Härom börjades

en vidlyftig och ganska obehaglig underhandling. Sver-

ges påståenden voro stundom obilliga, några till och
med stridande mot roskilderfreden. Danskarna prutade

envist och häftigt emot samt ropade högt öfver hård-

het och orättvisa. Svenskarna vidhöllo dock orubb-

ligt sina fordringar. Vid hvar och en hotade man,
att så länge den icke blifvit bifallen, skulle svenska

tropparna ej heller blifva från Dannemark bortförda. När
nu konung Fredrik beviljade någon af dessa punkter

och sedaa yrkade tropparnas aftåg, då framkommo
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svenskarna med en nj fordran, kanske obilligare än

den förra, och likväl understödd af samma hotelse.

Hvarken engelska eller fransyska fredsmedlarne dolde

sin ovilja öfver detta förfaringssätt.

Tadlet träilar likväl icke båda svenska fredsom-

buden lika. Förhållandet påminner om det vid west-

faliska fredsverket. Liksom uppkomlingen Salvius då för

tiden, su hade också Coyet vid detta tillfälle regentens när-

mare föl troende; och de tvister som fordom föreföllo mel-

lan Johan Oxenstjerna och Salvius, upprepades också

här, ehuru i smått, ty tiden var kortare och Bjelkes

lynne mera sansadt och lugnt än Johan Oxenstjernas.

Likasom fordom Jalvius mot Oxenstjerna, sökte också

nu Coyet att hos Karl Gustaf nedsätta Bjelken; likasom

fordom Salvius smickrade Kristinas brådskande länglan

efter fred, likaså understödde nu Coyet Karl Gustafs

högt drifna anspråk; och man trodde, att samma Coyet

med föleställningar om danska rikels svaghet än mera
stärkte Karl Gustafs beslut att om igen angripa nänin-

da stat. Att Coyet redan tidigt fått förtroende om
detta hemliga beslut, var samtidens allmänna öfvertygelse

och är, fast icke bevisligt, dock i hög grad sannolikt; häldst

när man betraktar, med bvilken orubblig envishet han

försvarade obetydliga, stundom äfven obilliga småsaker,

och derigenom onödigtvis fördröjde underhandlingen.

Detta gick så långt, att Bjelke sjelf en och annan gång

yttrade sitt ogillande, till och med i de främmande
ministrarnas närvaro. Harmsen öfver den långvariga

och, som han tyckte, onödiga tvisten, förklarade han
slutligen den 8 Juni helt öppet, att han ämnade på
eget bevåg och oakladt Coycls motsägelser afslula bi-

förklaringen, och det med förbigående af de punkter,

hvarom Coyet så häftigt tvistade; Bjelke ville sjelf hos

honungen åtaga sig ansvaret för åtgerden. Några
timmar efter detta förklarande erhöllo fredsorabuden

Karl Gustafs stränga befallningar att ingalunda låta Co-
yets anmärkningar falla. Underrättad om Bjelkes åsig-

ter och åtgerder, tillskref konungen honom den 16 Juni



elt handbref af följande innehåll. Jag ser med förun-

dran., alt i och Coycl, tvärtemot skyldig pligt och hör-

samhet, understålt eder alt efter eget godtycke nedsät*

la mina fordringar, och att i visat för DanncmarJcs löften

ett förtroende, som icke passar en ärlig svensk. Så
framt i icke andren sådant uppförande, vill jag här-

medelst befria eder från det nu innehafvande uppdraget,

samt dertill förordna andra personer, till hvilkas an-

komst Coyet kan stanna ensam qvar. I skolen rätta

eder efter mig, och icke jag efter eder! och danskar-

na måste erlägga hvad jag begärt; de må nu taga

det, hvar fånen de vilja, o. s. v. Hvad Bjelke sva-

rat, veta vi ej; men då svenskarna frän detta ögonblick

förde elt vida bestämdare språk, måste ock det värn-

lösa Dannemark gifva efter och bifalla flere bland de

framställda fordringarna.

I följe af sistnämnde medgifvanden hoppades nu
Dannemark, att underhandlingen skulle afslulas och sveii-

ska tropparna bortföras; men fdrgäfves. Karl Gustaf

framdrog en ny fordran, nämligen att Dannemark borde

uttryckligt förklara, med huru många örlogsskepp det

ämnade bidraga till utestängandet af främmande flottor.

Fredrik ville ej gifva någon sådan förbindelse; också

derföre, att i roskildska freden hade derom ingenting

förekommit. Medan nu underhandlingen fördröjdes sä

väl genom denna som några andra återstående punkter,

yppade sig ett njtt tvisteämne, hvarigenom öfverlägg-

ningen än mer försvårades.

Uti det af Ludvig de Geer inrättade afrikanska

kompagniet hade en man, benämnd Henrik CarlofF, va-

rit delägare, men blifvit för derstädes idkad oloflig han-

del utstruken. Han flyttade då till Ost-Friesland och

tog, när kriget begynte, danskt kaparebref, utrustade

ett fartyg, seglade till Guineakusten och eröfrade i slu-

tet af Januari 1658 kompagniets dervarande fästning

Cabo Corso, dess varor, handelskontor samt elt i ham-
nen liggande fartyg. På fästningen hissades dansk flag-

ga; och CarlofT återvände med båda skeppen och gau"
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ska rikt byte. I början af Maj ankom ban på Elben

utanför Gliickstadt. Efter orcla]j'delsen at roskildska

freden hade Sverge rättighet återfå landskapet, fästnia-

gen och skeppet, inen icke någonting mer. I dess

ställe fordrades ocksil alla varurna, ersättning för ska-

dan samt sjelfva CarlofTs person. Danskarna prutade

emot; en sådan ersiUlning var ej i roskilderfrcden

omtalad; ej heller för svcnsl;arnas plundring inom danska

landsltapen betingad. Iclic heller liundc Carloffs ut-

Icmnandc med skäl Icgäras, emedan det var i egen-

skap af Dannemarks lagliga krigare, som han cröfrat

Caho Corso. Men Sverge vidhöll sina påståenden och

uppdref ersältningssun)man stegvis från 200- till 300-

och slutligen till 400,000 riksdaler,*) samt hotade att

icke bortföra sina troppar, förrän också denna fordran

blifvit beviljad. Konung Fredrik bestormades af sina

uudersätares klagomål öfver svenska bären, och af de-

ras böner att blifva befriade frän denna tryckande

landsplåga. Hörd häraf samt utan tillräcklig magt att

göra motstånd, nödgades han slutligen lofva utbetala

afven dessa 400,000 riksdaler. Då förklarade Karl

Gustaf, att han till säkerhet för verkställigheten for-

drade något landskap i pant eller ock en borgensför-

bindelse af några köpmän från Hamburg. Detta vill-

kor ansåg konung Fredrik vara för sig ganska förne-

drande, och han afskickade Owe Juel lör alt personli-

gen utverka någon mildring.

Emellertid nalkades den lid, då Karl Gustaf äm-
nade bryta löst. Gång efter annan förmanade han si-

na fredsombud alt icke hasta med underhandlingens

afslutandej och Coyet lofvade tillbaka alt, om så be-

liöfdes, upplänka flera anledningar till dess uttänjande.

Vid anfordran undandrog han sig äfven att på en gång

framställa alla Sverges påståenden; ty om danskarna

dä också på en gång beviljade dem alla, hade man ej

*) Häri tyckes dock värdet af hela nybygget bafva varifr

inbegripet.
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mer haft någon forevänJniag till längre dröjsmål. E-
mellerlid fortgingo svenslornas rustningar och Dahlberg

skickades af konungen till Köpenhamn alt i hemlighet

bese och afrita fästningsverken, hvilket också i smyg
och med mycken fara skedde, midt under vänskapsbe-

tygelser samt de gästabud, danskarna åt den snillrike

irämlingen anställde.

Under allt detta klagade svenska ombuden öfver,

hvad de kallade danskarnas obillighet, samt talade högt

om sin egen och om Karl Gustafs kärlek till freden.

För alt så mycket mer villa sinnena antog nämnde ko-

nung i sin tjenst grefve Gyldenlöwe, konung Fredriks

son på sidolinien.

JNära tie och en half månader hade nu förflutit,

sedan Karl Gustaf fattade det afgörande beslutet att å

riyo angripa Dannemark, och flere personer hade under

liden falt del deraf. Det oakladt hölls saken så hem-
lig, att icke ett enda ord framträngde till fiendernas

öronj sådan var ännu andan bland de svenska herrar-

na. Men för skarpsyntare ögon förrådde saken sig

sjelf. Med anledning af svenska fredsombudens och

i synnerhet Coyets uppförande, började en och annan

gissa till Karl Gustafs dolda tankar. Sådana långsyn-

tare herrar voro holländaren Bcnuingen, polacken Mor-
slein, fransmannen Terlon och några bland danskarna

sjelfva. De yppade sina misstankar för konung Fre-

drik, och Terlon rådde honom att på en gång bifalla

alla Karl Gustafs fordringar för att derigenom också

undanrödja hvarje förevändning till fredsbrott. Fredrik

tvekade och lät saken hafva sin gång. Dels ville han

i det längsta försvara hvarje punkt, som borde och

kunde försvaras; dels ville han icke tro, hvad man sa-

de om svenska konungens hemliga afsigter.

Kär Owe Juel kom tillbaka från Karl Gustaf, ha-

de han icke kunnat utverka någon betydligare efter-

gift. Konung Fredrik måste således å nyo och än vi-

dare jemka sig efter Sverges fordi ingår. Kär derige-

nom allt blifyit i det närmaste beviljadt och afgjordt,
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anträdde Coyet enligt hemlig befallning en resa till Karl

Gustaf i Holstein, för alt, som han sade, iuhemta den-

nes slutliga afgörande. Vid afskedet visade han mot
danska hofvet ganska fredliga och vänskapliga tänkesätt

samt erböd sig att bemedla en äktenskapsförbindelse

mellan danska kronprinsen och en holsteinsk furstinna.

Ungefär en vecka efter Gojets afresa landsteg Karl

Gustaf med svenska tropparna i Korsöer och inföll pu

Seland. Utanför Köpenhamn visade sig just i detsam-

ma Sverges flotta såsom fiende och på henne Coyet,

det fordna fredsombudet. Hans kamrat, Sten Bjelke,

hade enligt konungens befallning mast, för att i det

längsta dölja afsigten, qvarstanna i Köpenhamn och

blef der, i anledning af det oförmodade fredsbrottet,

föremål för danskarnas bittra hat. Han utbad sig derföre

Karl Gustafs beskydd, och slutade i anledning af den-

nes sista företag silt bref med den önskan, all Gud
målle leda hans majcsläls rådslag och gcrningar så,

all de lända Ull Guds ära, fäderneslandets bäsla och

hans majcsläls egen framtida berömmelse. *)

KAKIi GUSTAFS RUSTNINGAR TILL DKT ANDRA

DANSKA KRIGET.

Tanken på det förestående vågspelet sysselsatte o-

upphörligt Karl Gustafs själ och lemnade honom ingen

rast eller ro. Redan under mötet i Göteborg längtade

han ifrigt till skådeplatsen för sina väntade segrar och

eröfringar, och detta i samma mån liden nalkades för

det tillämnade stora uppträdet. Han skulle från Göte-

borg färdas sjöledes till Holstein, men motväder för-

*) Hufvudkällorna för denna afdelning äro Pufendorf, Thea-
trum europeum, Dahlberg, Terlon, Meadowes Narrativc, C.

Adlersparres Samlingar S:te delen, samt isynnerhet Ex-
positio Causarum quibus S. R. M. Sveciae bellum a Re-
ge Regnoque Dania; sibi illatum, ctiam post pacem Ro*
scbildix initum, continuare coacta fuit.
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dröjde afresan. Esomoftast hörde mau honom under

väntuingsdagarna med otalighet efterfr°iga vindens kast-

ningar, och tidigt om morgnarna sågs han gäng efter

atman stiga ur bädden och till fönstret för att sjelf ef-

terse förhållandet. *) Det var samma ifver, samma läng-

tan, som år 1655 jagade honom från riksdagen i Stock-

holm och dess reduktionsstrider ut till de drömda er-

öfringarna i Polen.

Ändtligen var allt i ordning, och konungen med
sin drottning afseglade Irån Göteborg, och anlände till

Fiensburg i medlet af Juni. Till Kiel samlades nu
småningom vid pass 9000 man och så många fartyg,

som kunde anskaffas. Ofver allt utspriddes, att tåget

gällde kurfursten af Brandenburg. Från denne heire

ankommo äfven sändebud för att medla fred, meu
Karl Gustaf vägrade dem företräde. Brandenburgarne

foro förtretade bort. Konungen drog efter dem söder

åt Holsteiu och reste slutligen anda till Wismar, allt i

ändamål att afvända Dannemarks misstankar.

Karl Gustaf ville emellertid icke utan rådets hö-

rande börja det ansvarsfulla företaget. Den 7 Juli

sammankallades derföre alla i Gottorp närvarande råds-

herrar, bland hvilka märkas Wrangel, Klas Tott och

Schlippenbach. Efter många klagomål öfver Dan-
nemark frågade Karl Gustaf, huruvida man icke borde

om igen vända sina vapen mot nämnde land. Wran-
gel yttrade några betänkligheter, men slutligen antogs

förslaget och derjemnte beslöts, att så framt hiförlda-

rtngen iclce redan vore afslulad, skulle den ej heller

afslulas, ulan fördröjas, och svenska fredsombuden i

Köpenhamn derom underrättas. **) En annan och huf-

vudsakligare öfverläpcninc; om samma ämne höll ko-

*) Ve la Gardie, Joh. Ekeblad till sin far, Göteborg d. 12
Maj 1638.

**) Rådsprot. d. 7 Juli 16S8, Gripenhjelms protok. Puf.

säger beslutet hafva varit alt fordra skadeersättning af

Danncmark, så framt detta ej påskyndade freden.
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nungen i Wismar den 23 Juli, i närvaro af 8 svensua

riksråd, deriblaod Tott, Schlippenbach, Jnkob Kasiinir

De la Gardie, Evarl Maurits Lewenbaupl m. fl. Ko-
nungen började vidljfligt beklaga, att Dannemark undan-

droge sig uppfyllandet af Sverges rättmätiga fordringar

och roskildska fredens villkor. Han betygade på sitt

samvete, att han aldrig förut umnat angripa Dannetnark,

ulan först på denna resa fallat sådant beslut, derlill

ärifvcn af danskarnas egen motvillighet. Företaget

torde doek lända Sverge till mycken nytta. Man kun-

de nemligen ur Barmemark få 2000 ryttare och 7000
knektar, att användas mot kurfursten af Brandenburg,
hvilken borde hållas efter, o. s. v. De hufvudsakli-

gaste skälen för ett anfall mot Dannemark voro, utom
anförda klagomal, följande: l:a Att CorfUs Ulfeld be-

rättat, det danskarna ämnade öfverraska och mörda
de på Fyen varande svenskarna. 2;a och förnämligast:

Alla furstar och stater i Tyskland voro mot Sverge

så föga vänskapligt sinnade, att, om konungen förde

sina vapen deråt, skulle han ej finna en enda bunds-
förvandt; utan, ehxvru rättvis hans sak äfven vore,

likväl blifva af alla behandlad såsom en förhatlig

fredsslörare; hvarföre man ej heller hade alt vänta,

någon framgång af ett krigståg åt detta håll. 3:e

Innan man blifvit helt och hållet tryggad å danska
sidan, kunde ej heller någon betydligare framgång
mot andra fiender väntas. På dessa skäl beslöt man
alt genast angripa Dannemark, och att med all ifver på-
stå, det detta anfall icke vore något nytt krig, utan
blott en fortsättning af det, som Bannemark sjelfl år
1657 hade begynt. Man skulle genom sistnämnde yr-
kande söka kasta på fienden det förhatliga af freds-

brottet och lilleyna sig sjelf del välljudande namnet

af oskyldigt angripen part, samt på grund deraf och en-

ligt westfaliska freden kunna begära hjelp af tyska

ständerna. Sådant var detta märkvärdiga beslut. Fiere
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af rädsherrarne talade för detsanitna; vi hafva icke fun-

nit, alt någon enda talade deremot. *)

Men det salvnades likväl icke personer, som var-

nade Karl Gustaf för det vådliga, det orättvisa i hans
förelag. Man finner spår, att Wrangel ogillat detsam-
ma. Konungens egen svärfader, hertigen af Ilolstein-

Gottorp, åt hvilken Karl Gustaf likväl vid detta till-

fälle ämnade gifva hela både Holstein och Schleswig,

var dock ganska orolig och bekymrad. flan förklarade

sig helt och hållet nöjd med de fördelar, han redan

genom roskilderfreden vunnit, och att han icke önskade

några större. Ett par dagar före fredsbrottet sade han
med tårar i ögonen till Terlon: jag förutser snart inträf-

fande händelser, hvilka skola förorsaka mig den största

sorg. Nyssnämnde Terlon, tillfrågad af konungen, ytt-

rade: att några visserligen gissat, det Sverge ämnade
återigen angripa DannemarJc, men alt Terlon omöjligen

kunde sätta tro dertill ; ty han visste Sverges konung
vara alltför ädelsinnad och ordhållig att utan gilltiga

skäl skrida till en dylik ytterlighet, och sådana skäl

ansåge Terlon icke förcfinnas. Dessutom, tillade han,

torde väl hända, alt ett sådant anfall hlefve lika far-
ligt för Sverge som för Bannemark o. s. v.

Men dessa och hvilka andra varningar, som möj-
ligtvis blifvit gifna, voro helt och hållet förgäfves. Li-

kasom rusig af sista årets utomordentliga lycka, sväf-

vade Karl Gustaf i en svindel af den krigiska ärelyst-

nadens högt flygande drömmar och förhoppningar. Dan-
nemarks eröfriug ansåg han nästan säker. Under nyss

anförda öfverläggning i Wismar framställde han i sit-

tande råd sina derom i förväg uppgjorda planer. Jag
ämnar, sade han, förvandla Dannemark till ett svenskt

landskap; Seland, Laaland och Falslcr hlifva tillhopa

ett län, Fyen ett och Julland ett. En hofrätt blir

på Seland, en annan i Jutland och den tredje i Norrge;

*) Rådsprol. d. 23 Juli 1638. Gripcnhjclms pi;otok. J?uf.

p. 457,
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högsJtolan flyttas från Köpenhamn till Göteborg; hyll-

ningen sker i Skåne, och på det sätt, alt danska kro-

nan slår på ett bord nedanföre, och jag tager blott

den svenska på hufvndet; lilleln blir Sverges, Oötes,

Dannemarks, Norrges och Wendes konung, och lagar

och regeringssätt jemnkas efter Sverges. Dannemarks
ofrälse stånd skola troligen understödja saken, ty de

komma derigenom i åtnjutande af den högre frihet,

som Sverges ofrälscstånd nu äga. Danska adeln der-

emot blir oss aldrig trogen; ty den förlorar sina nu
innehafvande större företrädesrättigheter och nedflyttas

till likhet med svenska adelns mindre magt och anse-

ende. Derföre skola vi ej heller gifva ål densamma
några vigtigare platser, utan så väl derigenom som
genom åtskilliga besvärliga inrättningar tvinga den

att utflytta, häldst till Ingermanland o. s. v. *) Vid
ett annat tillfälle omtalade han sin plan, att i Köpen-
hamn endast hafva en fästning till hamnens och flot-

tans försvar, men att nedrifva den öfriga staden och

flytta dess innevånare till Malmö eller Landskrona, ock

sjelf taga denna ort till hufvudstad.

Karl Gustafs äregiriga drömmar nöjde sig icke med
Dannemarks underkufvande. Han hoppades snart full-

borda detta sitt första förelag och att ur det sålunda

förenade norden kunna uppsätta en krigshär af 80,000
man till fot, 40,000 till häst samt en flotta af 100
örlogsfartyg. Då, sade han, då skall ingen mer våga
ett försök att åter upphjelpa danska konungen på dess

tron. Jag blir herre öfver ingången till Östersjön,

och alla folk nödgas för handelns skull söka min vän-

skap, och ingen skall mer våga hindra mina planer.

Dessa planer voro, enligt både konungens och Schlip-

penbachs ord, att göra sig till herre öfver hela nor-

den. Efter Dannemarks eröfring skulle det först gälla

kurfursten af Brandenburg. Litet före fredsbrottet råd-

de Terlon Karl Gustaf alt söka allvarlig förlikning med

*) Rådsprot. d. 83 Juli 16S8.
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denne furste. Nej! sade konungen med stolthet. Man
måste i lid sälta gränsor för den herms ärelystna

planer, hvilka ingen känner så väl som jag. Dess-

utom, emedan jag troligen kommer alt föra ett lång-

varigt krig, önskar jag jnst med flit hafva kurfur^

sten till fiende, för att få i hans stater obehindradt

inqvartera och förpläga mina troppar, hvilket jag icke

skulle kunna göra, om han vore min vän och bunds-

förvandl.

Det var just i dessa dagar och i denna högtsväf-

vande sinnesstämning, som Karl Gustaf befallte Robert

Douglas alt öfverraska och tillfångataga den oberedda

hertigen af Kurland; en bragd, som stod i sammanhang
med planen på Östersjöväldet, och hvilken vi framde-

les skola närmare omtala.

Gunstlingen Schlippenbach var den, hvars förväg-

na ande i synnerhet delade och understödde dessa

Karl Gustafs förhoppningar och djerfva planer. Man
hörde till och med än den ene, än den andre vid den-

na tiden omtala, huru konungen efter nordens undcr-

kufvande skulle som en ny Alarik tåga till Italien,

och än en gång lägga Rom tmder Göternas välde.

Med tankar af denna art, seglade Karl Gustaf

tillhaka från Wismar till Kiel, i afsigt att derifrån fö-

retaga anfallet mot Dannemark.

INFALLET I DANMARi:.

Vid Karl Gustafs ankomst till Kiel voro alla trop-

par och fartjg redan samlade, de förra utgörande 4000
till fot och 1200 till häst. *) Dertill kommo kanske

några 1000 man på Fycn och i Fredriksudde. Så få-

') Puf. s. S2S. Theatr. Eur. 8. 767. säger 2900 till liäst

och 4.-500 till fot. De la Gärd. Joh. Ekebiads bref d.

10 Aug. 1GS8, säger 6000 till häst och 4000 till fot;

kanske inräknades i sista summor äfven den på Fyen
varande styrkan.
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tallg var Jen styrka, hvarmed han ämnade eröfra Dan-
nemark; så injcket gäilde i hans ögon hvarje svensk

krigare.

Den 4 Aug. inskeppades tropparna. lugen visste

med säkerhet, hvartut c!et hotande åskmolnet skulle

vända sig, och alla angränsande furstar och folk sväl-

vade i ångestfull fruktan att blifva målet för dess ljung-

eldar. De flesta trodde, att det gällde Brandenbiirg;

en förmodan, som också Karl Gustaf underhöll. Sia

egentliga afsigt sökte han med fortsatt förställning döl-

ja. Händelsevis hade till Kiel kommit danska kammar-
junkaren Gabel, hvilken ämnade öfver Hamburg åter-

vända till Köpenhamn. V^id afskedet, en eller annan
dag före sin egen inskeppning, skickade Kari Gustaf

med honom till konung Fredrik lifliga försäkringar om
sin vänskap och tillgifvenhet.

Den 5 Aug. kl. tre qvart till sex om morgonen
steg konungen ombord på Wrangels amiralskepp, hvar-

efter hela (lottan lade ut frän hamnen. Just i del-

samma afskickades förnyade och hemliga befallningar:

till Robert Douglas att öfverraska och tillfångataga her-

tigen af Kurlandj och till pfaltsgrefven af Sultsbach att

med de i Holstein qvarlemnade svenska tropparna öf-

verrumpla fästningen Rendsburg och Dannemarks i nej-

den varande regementer. Dessutom hade Karl Gustaf

tillkallat och medtog nu på sitt eget fartyg franska sän-

debudet Terlon, som man tror, för att inbilla allmän-

heten, det tåget skedde med Frankrikes vetskap och
bifall. Hvart tror ni resan gäller? frågade Karl Gu-
staf, så snart fartyget kommit ut i öppna sjön. Jag
vet ej, svarade Terlon. Man talar väl om Preussen,

men för en så lång seglats har eders majestät medta-
git alltför litet munförråd; och efter en så fördelak-

tig fred, som den sista, han jag ej heller tro, att af-
sigten är mot Danncmarlc. — Men så är det ändå, sa-

de konungenj och det vill jag anförtro eder, sändebu-

*) De la Gärd. Joh. Ekeblads bref. Juli 1658.
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det från dm furste, livilken jag anser vara min ha-

sta vän. — Terlon visade någon bestörtning. — Hvad?
återtog Karl Gustaf, tror ni, eder herre Jwmrner

alt taga det illa? Terlon svarade: honungen, min

herre, sliall utan tvifvel gerna se alla ers majestäts

framgångar; men emedan Sverge just under min ko-

nungs bemedling afslutat en så högst fördelaktig fred,

så tycker åtminstone jag för min person, att ers ma-
jestät hade bort underrätta mitt hof om orsakerna till

en så hastig brytning af det, som nyss blifvit öfver-

cnskommet. Karl Gustaf började ursäktande och vid-

lyftigt uppräkna flere skäl, och i synnerhet det, att

Dannemark sjelft ämnade med Hollands bjelp vid första

tillfälle angripa svenskarna; en uppgift, hvars sanning

Terlon högligen betviflade.

Fråga hade uppstått om den punkt, mot hvilken

anfallet borde rigtas. Konungen sjelf ville segla rakt

på Köpenhamn, landstiga i hamnen och eröfra staden,

innan ännu danskarna hunnit sansa och samla sig till

motstånd ; men generalerna ansågo detta alltför vådligt,

och att landstigning under ögonen på en talrikare, om
än oordnad, fiende, lätt kunde misslyckas. Konungen
gaf efter och man styrde till Korsöer, der inga danska

troppar voro till hands och till hinders. Seglatsen gick

lyckligt. Man tyckte sig finna, att konungens eget

skepp blef af vinden mer gynnadt än de andra, och

att före solens uppgång ett sken af ovanlig klarhet bå-

dade lycka åt foretaget. Konungen sjelf var vid godt

mod. Jag hoppas, sade han, att Gud skall hjelpa

mig tukta Sverges trolösa grannar. Derpå vände han

sig åt öster och uppstämde med egen röst psalmen:

på dig jag hoppas, o herre kär!

Den 7 Aug. anlände flottan till Korsöer; den 8
var landstigningen slutad, och den 9 kom Karl Gustaf

till Slagelse, den 10 till Ringsted. För att så länge

som möjligt villa danskarna och afhålla dem från mot-
stånd, lät han utsprida, att svenskarna kommit, icke i

någon liendllig afsigt, utaa endast för att hjelpa ko-
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nung Fredrik raot dennes upproriska adel. Klas Tott,

som skickades före med rjUeriet, lyckades att i byar-

na öfverraska och tillfångataga flere 100 i dansk sold

varande ryttare, af hvilka också de flesta öfvergingo

till Sverges fanor.

Karl Gustaf hade valt sin tid ganska väl. Den
icke fullt mogna skörden hade ej ännu blifvit införd lill

Köpenhamn; e] heller de pundvaror och det bränsle,

som kort derefter plägade komma från Jutland, ISorrge

och andra orter. Vallarna voro så förfallna och graf-

varna så uttorkade, att man på flere ställen kunde åka

deröfver. Pålverk och batterier saknades; blott sex

kanoner, och dessa utan lavetter, lågo på bröstvärnen,

och hela besättningen utgjorde 400 nyss utskrifna sol-

dater. Sådant var tillståndet i Köpenhamn, när sön-

dagen den 8 Aug. det flyende landtfolket medförde
underrättelse om svenskarnas infall; och samma dag

kom äfven dessas örlogsflolta och lade sig hotande

utanför hamnen. Villervallan och förskräckelsen blef-

vo utomordentligt stora. Mänga, kanske i början

de flesta förtviflade om räddning och trodde intet an-

nat medel återstå än att med snar och villig undergif-

venhet vinna segrarens nåd; och flere andra började

nedpacka sina dyrbarheter för alt undanföra eller göm-
ma dem. Hos alla herrskade dock öfver Sverges upp-
förande en så bitter harm, alt man, äfven midt under

första förvirringen och nedslagenheten hörde här och
der utropen: vi vilja häldrc strida och dö, än undcr-

Jcasla oss en så trolös fiende. Så tänkte ock konung
Fredrik sjelf. Samtidigt med svenska landstigningen

erhöll han en namnlös skrifvelse af följande innehåll.

Oakladt jag står i Ijenst hos eders majestäts fiende,

önskar jag dock af hjerlat eder räddning. Jag vet

med säkerhet, alt svenska konungen ämnar laga Se~

land och Danmarks krona. Jag ber derföre eders

majestät medgemål och barn söka sin säkerhet i Norr^
ge, eller på något annat ställe, tills stormen gått öf-
ver, och en lyckligare stjerna återför eders majestät
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diskt, och for efterverldea visar det sig som ett försök

att locka Fredrik till förtviflan och flykt och derige-

nom äfven i fångenskap; ty just i beräkning på en så-

dan förhastad flykt hade Karl Gustaf till hans upp-
snappande utsatt åtskilliga vaktskepp i farvattnen både
till Norrge och Liibcck; de två orter, till hvilka man
trodde honom snarast taga kosan, Afven några bland

det förskräckta danska hofi'olket raenle, att deras ko-

nung borde för egen person och för sin omvårdnad sö-

ka säkerhet genom att fly till Norrge. Nej, sade Fre-

drik; den ädla fogeln försvarar vid fiendens ankomst
sitt näste och dör häldre, än han i farans stund

öfvergifvcr de sina. Så vill också jag göra. Sam-
ma tänkesätt yttrades af drottning Sofia Amalia,

och exemplet af deras och någras bland herrarna be-

slutsamhet eldade till efterföljd. Utan att förlora ett

ögonblick vidtogos alla nödiga och verkställbara åtger-

der. Först att om möjligt vinna fred och förlikning;

riksråden Måns Högh och Kristen Scheel skickades i

sådan afsigt till Karl Gustaf. Sedan och derjemnte att

försvara sig; alla kring staden varande troppar inkalla-

des, så att besättningen genast ökades till 1200 kriga-

re. Det beslöts, att man ur huset arbeta på vallarnas

islåndsättande och att, i händelse förlikning vägrades,

bränna förstäderna. Till Berlin aflärdades på stående

fot Ovve Juel att begära kurfurstens understöd, Kon-
rad van Eeuningen uppmanade till tappert motstånd,

försäkrade, alt en holländsk flotta skulle snart komma
till hjelp, samt afreste sjelf redan samma dag till Am-
sterdam för att personligen pådrifva fullbordandet af

detta sitt löfte.

Dagen derpå eller den 9 Aug, uppkallades bor-

gerskapet på slottet. Så snart de blilvit församlade,

frågade borgmästaren, hvad beslut de ämnade laga.

En garfvare var den, som först höjde sin stämma till

svar. Han sade: del vore stor skam, om vi öfvergäf-

ve vår konung och vår stad blott för svenskarnas hot
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och ulan alt förut ha/va mot dem pröfvat en dust.

Dervid började hela hopen ropa om hvarandra, att de

ville försvara sig så länge som möjligt; att hlolt yt-

tersta nöd skulle tvinga dem alt bedja om nåd o. g.

v. Nu inträdde i salen konungen, åtföljd af riksråder-

Jia. Fredrik var så upprörd, att tårar trängde ur ö-

gonen och han förmådde icke sjelf framföra sitt lal.

Det upplästes af sekteraren och innehöll, jemute ea
framställning om den öfverhängande faran och om ko-
nungens beslut att våga allt för dess afvärjande, slutli-

gen också en förfrågan, huruvida borgerskapet ville

liäruti räcka honomen trogen och hjelpsam hand. Borgmä-
staren svarade: vihafve hört sägas, att den sista olyckliga

freden påskyndades derföre^ att man ej trodde sig

hunna lita på Köpenhamns borgcrskap. Men nu skall

samma borgerskap visa, hvad hjerta det har. Jag
får nemligen försäkra ers majestät om detta borger-

skaps orubbliga trohet, och alt det beslutat uppoffra
lif och blod för sin konung och silt fädernesland.

Byklet om detta manliga beslut utbredde sig som en
löpeld kring staden och tände allas sinnen. Studenter-

na gåfvo ett lika bebjertadt svar och läto uppteckna sig

till ett antal af 600 man; likaså bodbetjenter och handt-
verkare. Hvar husägare anskaffade en våt oxhud och
ett kar fullt med vatten för att genast släcka de elds-

vådor, som svenskarnas fyrbollar kunde förorsaka; och
allt flyttbart infördes från förstäderna, jjå det dessa

skulle vara färdiga att, när häldst man ville, afbrännas,

så att fienden icke mätte i dem finna skydd och qvar-

ter. Så sökte man rusta sig mot faran. Denna syn-

tes dock hotande och fruktansvärd, och konungen be-
fallte, att enhvar skulle infinna sig i aftonbönen och
der af trofast hjerta bedja Gud, att de utskickade sän-

debuden måtte återkomma med fredens Ijufliga bud-

skap.

Den 10 Ang. utfärdade konung Fredrik en kun-
görelse,' som åt Ivöpenhamns borgare gaf vida större

fri- och rättigheter, än förut. Folket mönstrades och
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började gräfva på förskansningarna, samt upplyflade

kanoner och slangor på vallarna; och redan nu såg

man qvinnor ifrigt deltaga i arbetet. De utskickade

fredsombuden hade ännu vid denna dagens slut ickfe

återkommit. De väntades med bäfvan» men likväl icke

utan hopp om gynnande utslag. Andtligcn natten e-

mellan den 10 och 11 kommo de tillhaka och med-
förde det svar, att — dock, vi vilja utförligare omtala

förloppet af deras beskickning.

Den 9 Ang. på aftonen hade nämnde herrar mött

Karl Gustaf. I början ville han icke gilva dem före-

träde; dock blefvo de tidigt på morgonen den 10 Aug.

mottagna. De frågade klagande om orsaken till det

nu skedda anfallet, försäkrade, att konung Fredrik ville

göra allt för fredens bibehållande, och begärde alt till

sådant ändamål lä öppna underhandlingar. Karl Gu-
staf svarade sjelf med ett tal, som räckte i en hel timma, och

hvari uppräknades en mängd klagopunkter redan från förra

kriget, dess orsaker, begynnelse och utgång, samt frän de

sedermera i Köpenhamn förda underhandlingarna. Hufvud-
skälet var, alt Karl Gustaf tvingades förekomma det an-

fall, som han visste, att Dannemark hade molhonom i sin-

net. Danskarna invände, att, hvad före och under si-

sta kriget brutits, hade ock genom sista freden blifvit

försonadt; och alt obcvisla misstankar om framtida

afsigter vore ingen gilltig krigsanledning. Be hådo
derföre om igen, att en underhandling måtte öppnas

för alt nu genast släcka den låga, hvilken eljest skulle

utbreda sig till en vidt härjande vådeld. Härvid sio-

do dem tårarna ur ögonen. Karl Gustaf svarade med
att åter uppräkna sina förra klagopunkter och visade

främlingarna slutligen till svenska riksråden. Danskarna

svarade: vi önska dock häldre underhandla med
eders majestät sjelf. — Kanhända, sade Karl Gustaf

forskande, kanhända viljen i för edra egna personer

söka milt beskydd? — Nej, svarade danskarna. Värt

enskilda väl kommer icke i fråga. Vi önska endast

underhandla om krigslågans dämpande. — Vcrom
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hafven i redan falt heslied, svarade Karl Gustaf. —
Men, invände danskarna, länli på tår olycJcltga och

osJcyldiga konung samt hans gemål och barn! — Karl

Gustaf svarade: det är jag, som är olycklig; ly jag
har i eder konung alt göra med en man, som hvar-

ken håller ord eller löften. — Danskarna frågade orn

igen: hvad blifver det slutliga svar, som vi få med-

föra till Köpenhamn? — Berätta, svarade Karl Gu-
staf, allt det ni här hafven hört och sett! — Ännu en

gång bådo danskarna alt få öppna fredsunderhandlin-

gar. — Karl Gustaf svarade: i hafven redan fåll be-

sked derom- — Välan, sade danskarna, i himlen finnes

det en rättvis Oud, och till hans dom och z hans hand
anbefalla vi oss och vårt fädernesland.

Sedan danska sändebuden återkommit i sina rum,
inträdde till dem Schlippenbach och riksmarskalken

Gabriel Oxenstjerna, hvilka konungen utnämnt att föra

den underhandling, som kunde komma i fråga. Efter

en kort ordvexling af samma innehåll , som den sist

anförda, utbrusto ändlligen Schlippenbachs innersta

tankar. I danskar, sade han, hafven genom edert o-

rällvisa anfall tvungit vår konung att öfvergifva sina

i Polen vunna fördelar och alt bryta sitt åt furst Ra-
goczi gifna löfte, och de fallna 50,000 siebenbiirgar-

nes död ligger på edert samvete. I skolen ock ansva-
ra för allt det elände, allt det oskyldiga blod, som
blifvit utgjutet öfver Liffland, Estland och Finnland;

ty det är i, som retat tsaren till krig. Nu hafven i

sammangaddat eder med våra fiender och dcrjemnte

förhalat underhandlingen, så att vi galt miste om den

bästa årstiden att annorstädes föra våra vapen. —
Dock, vi skola läll öfverlyga verlden om rättvisan af
delta värt anfall, sedan vi först eröfrat hela edert

rike, hvilkel jag hoppas skall snart vara gjordt. I
kunnen klarligen se eder undergång för ögonen. Oud
är den, som välden tager och gifver, och nu är Danne-
marks sista tid kommen. Jag råder eder all medun-
dergifvenhct söka segrarens nåd och beskydd; ly det
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vore sJiada, om en siad, sådan söm Köpenhamn, sliul-

le, förstörd, simma i sitt eget blod. — Det kan jn
också göra eder alldeles detsamma, antingen eder ko-

nung heter Fredrik eller Karl Gustaf, endast i rädden

eder sjelfva från förderfvet o. s. v. Efter Hetta öp-

penhjertiga yttrande kunde danskarna ej längre fort-

sätta underhandlingen. Innan afresan blefvo de likväl

uppsökta af Terlon, hvilkcn förklarade sitt missnöje öf-

ver svenskarnas anfall och rådde dem att med klokhet

och kraft försvara Köpenhamn^ ty deruppå berodde nu
hela deras rike och framtid.

Natten emellan den 10 och 11 Aug. återkommo

danska sändebuden till Köpenhamn, och genast spriddcs

ryktet om det satt och de ord, hvarmed de blifvit af-

färdade. Den redan förut häftiga förbittringen ökades

än mer, och enhvar, sä hög som låg, beslutade alt våga

det yttersta för fäderneslandets räddning. Konung Fre-

drik flyttade från slottet och började att, både dag och

natt, vistas i ett på vallen uppslaget tält, för att städse

kunna närvarande leda och uppmuntra arbetet och för-

svaret; och man såg honom der gå oförfärad omkring
bland de hvinande kulorna. Hans exempel, hans kär-

lek till fäderneslandet, hans föi;bittring öfver det orätt-

visa anfallet lifvade alla till efterföljd, och enhvar, som
kunde föra spade eller svärd, skyndade till förskansnin-

garna. Man säg der om hvarandra personer af alla

stånd villigt, ja med glödande ifver sträfva vid återupp-

b3'ggandet af de vallar, som skulle skydda deras hufvud-

stad, deras boningar, deras makar och barn. På de

inre gatorna var det sällsynt att se någon: mansperson
mera; på vallarna deremot ofta nog qvinnor, som skyff-

lade mullen och drogo skottkärran. Så blefvo med o-

trolig hastighet vallarnas svåraste brister aflijelpta, och
redan vid första undei rättelsen om svenskarnas vägrande

svar tog man sitt afgörande beslut och antände förstä-

derna.

Fryxells Ber. XII. 4
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På en dag hade Karl Gustaf kunnat tåga från Kors-

öer till Köpenhamn och redan den 9 eller sednast den

10 Aug. anfalla den ännu nästan nlldeles oberedda sta-

den. I dess ställe åtgingo trenne dagar. Hvad var or-

sal^en till denna långsamhet hos den eljest blixtsnabba

härföraren? Troligen hoppet, alt danskarna, liksom för-

ut polackarna, skulle, egennyttiga och försagda, öfvcr-

gifva fäderneslandels sak för alt genom snar undergif-

venhet rädda sina egna personer och sin förmögenhet;

hoppet, alt konung Fredrik likasom konung Johan Ka-
simir skulle, skrämd och förtviHad, fly från sitt land

och sin hufyudslad; hoppet alt sålunda kunna med rin-

ga möda och kanske ut;m svärdsslag eröfra Köpenhamn,
likasom förut Warschau och Krakau. Men ingen af

dessa förhoppningar gick i fullbordan. Den 11 Aug.

framryckte derförc svenska hären mot Wallby backe, *)

der första ulsigten öppnar sig öfver Köpenhamn. Om-
gifven af herrar och höfdingar, red konungen uppåt å-

sen för alt taga det väntade rofvet i ögnasigte. Upp-
kommen på höjdon fick han i dess ställe se alla Kö-
penhamns försläder stå i ljus låga. Vid denna syn höll

han tillbaka sin häst och blcf en stund sittande, förvå-

nad och stum, och ingen af de omgifvande herrarna

vågade säga ett enda ord. Andtligen utbrast konungen:

Vid Gud! nu ser jag, att Köpenitamn ämnar försvara
sig, och att vi skola röna ett allvarligt motstånd.

I följe af detta förhållande väcktes fråga, antingen

man borde formligen belägra eller ock nu genast storma

staden. Dahlberg rådde till det sednare. 0/w, sade han,

konungen vidhåller silt förra beslut och låter hären
genast löpa till storms, vill jag ansvara för framgån-
gen; ty Köpenhamnsboarna ära ännu oöfvade och
villrådiga, och fästningsverken förfallna. Ja, jag å-

tager mig alt med hästar och vagn i spetsen för de

stormlöpande åka öfver både grafvar och vallar rakt

in i staden. A andra sidan trodde eeneralerna, att

")Nu mera känd under namnet Fredriksbergs backe.
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storm mot en mångclubbelt slarTcare och till högsta för-

bittring retad befolkning vore alllför vådhg och skulle,

om den missl3'cl<ades, lätt kunna omintetgöra hela före-

taget. Karl Gustaf sjelf, som fått höra omtalas de stora

friheter, Fredrik gifvit Köpenhamns borgare, sade: det

är nu mera säkert, alt innevånarnc skola göra oss

tappert motstånd för alt försvara sådana nyss vunna
fördelar. Misslyckas stormen, vore vi ulan slöd och

alldeles förlorade; vi måste derföre uppskjuta den och

invänta mera folk. I denna åsigt stärktes han af Ter-

lon och af den nyss tillfångatagna dansken Hannibal Se-

hesledt, båda under sken af vänskapliga råd, men, som
man tror, i sjelfva verket för att bereda Köpenhamn
rådrum till ytterligare försvarsanstalter; ty danskarna sä-

ga sjelfva, att, om Karl Gustaf redan den 11 stormat

staden, hade denna troligen blifvit cröfrad.

Den 11 Aug. började Karl Gustaf i dess ställe att

formligen belägra staden. Flerestädes och serdeles vid

Vesterport uppkastades batterier. A sin sida arbetade

danskarna äfven vid förskansningarna och lade dessutom

pä de grunda farvattnen utanför Öster- och Vesterport

starktj^bestyckade pråmar, hvilka sköto svenska skans-

verken i sidan, och kunde efter behag flyttas fram och

tillbaka. Dessa gjorde mycken skada, och svenskarna,

oroade och förtretade, kallade den norra pråmen för den

slubbsvansadc hunden, den södra och än mera skadliga

för svintråget.

Emellertid fattade danskarna mod och gjorde den

13 Aug. ett utfall med 2 sqvadroner ryttare och 200
fotknektar; de sednare beväpnade endast med yxor, liar

och morgonstjernor. Det lyckades. Svenskarna blefvo

öfverraskade, 60 till 70 nedhuggna, 9 tillfångatagna, de-

ras löpgrafvar fyllda, och med en förlust af endast -4

man återkommo danskarna till staden.

Det första utfall lyckades braf,

Och svenikcn föll i sin egen graf,

rimmade i glädjea en dagboksförfattare inom Stadefl*
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Denna framgång mot de eljest sa fruktade ocli segerrika

svenskarna ingaf både hopp och ökad ifver. Hela den

manliga befolkningen flyttade till vallarna och bodde i

der uppförda hyddor, jordkulor eller tält, dag och natt

sysselsatta med arbetet eller försvaretj och detta icke

blott studenter, gesäller, arbetskarlar och bodbeljenter,

utan äfven hofherrar, äldre borgare och prester, till

och med riksråder; och hvarje ögonblick såg man
deras fruar komma och gå, bärande till sina männer,

bröder och söner icke blolt förfriskningar utan äfven

pålar, bräder, sten, grus, jord och livad annat, som
Itunde behöfvas. Inom några få dagar hade ej blott de

svåraste bristerna blifvit afhjelpla, utan ock hela fäst-

ningsverket satt i tämligt försvarsstånd. Så kraftfull,

så hänförande visade sig kärleken till fäderneslandet.

Ännu hundrade år derefter sjöng en dansk skald till

minne af dessa dagar följande ord:

O Kongestad! dit Sejersminde
Til Danskes sidste Slagt skal staae.

Det Land, som Gustav vilde vinde,

Bag dine svage Volde laae;

Men Borgerkjajrlighcden vinder,

Og Gustav skjjelver for sit Navn.
Hans Haab og Helte Gravsted flnde

Omkring det frelste Kjöbenhavn.

Men i lägret utanför staden sammankallade Karl

Gustaf sina hjeltar och rådgifvare till en Öfverläggning,

och den af det allvarsamma slaget. Fallna voro många
af hans lysande förhoppningar, och i stället för en ha-

stig och bländande seger, förebudet till många komman-
de, såg han framför sig en långvarig och svår belägring,

måhända förebudet till än hårdare strider. Hvad var i

närvarande fall att göra? Somliga rädde alt med hela

svenska styrkan odelad pådrifva belägringen af Köpen-
hamn, så att denna ju förr desto häldre niålte bringas

till önskadt slut; delta, mente de, vore Jiufvudsakcn.

Enligt andras tanka var det nästan omöjligt laga Kö-
penhamn, sä länge man hade bakom sig det starkt både



77

befästade och bemannnde Kroneuborgs slott. Sistnämnde

fjistning l<unde också under tiden lätt få förstärkning af

holliindarne och till och med falla i dessas våld, Sver-

ge till obotlig skada. Med eröfringen af Kronenborg

vore deremot Karl Gustaf herre öfver sundet och Kö-

penhamn fullkomligen instängdt. Delta råd gafs af Ter-

lon och Sehestedl med samma beräkning som förra gän-

gen. Afven Wrangel förde lika språk och det med
mycken ifver; man sade, dertill af Sehestedt lockad ge-

nom beskrifningar öfver det stora byte, som var att vin-

n;i på slottet. Men också de andra generalerna talade

likaledes för tåget mot Kronenborg. Några hafva trott,

att åtskilliga bland svenska herrarna önskade, det eröfrin-

gen både af Köpenhamn och af hela Dannemark måtte

misslyckas; ty de fruktade, att det förenade nordiska ri-

kets hufvudstad och förnämsta lif och rörelse skulle dra-

gas från deras hembygd, det kallare Sverge, ned till

Dannemark med dess mildare luftstreck och rikare fält.

Hvad som än var orsaken till detta råd, Karl Gustaf

tog detsamma för godt; tåget till Kronenborg besluta-

des, och en mindre styrka skulle under tiden bevaka Kö-
penhamn. Denna stad var för tredje gången räddad

från den öfverhängande faran och fick för tredje gån-

gen tid alt ytterligare ordna sitt försvar.

Den 15 Aug. tågade Wrangel med betydlig styrka

till Kronenborg och dess belägring. Slottet var rikligen

försedt med alla behof och försvarades i början tappert

nog. Men snart yppade sig vankelmod och oenighet.

Penningar funnos, dock utbetalade borghöfdingarna icke

riglig sold åt knektarna, hvilket väckte dessas missnöje.

Till slottet hade flyktat en hop fruntimmer, hvilka vid

dånet af kanonernas skott och af tornens fall jemrande

lopade efter fred. Wrangel begagnade dessa förhållan-

den. Han lät i hemlighet ägga och locka soldaterna

och underbefälet medelst löften om bättre villkor och

lycka, om de öfverginge till Sverges tjenst. Både dem,

qvinnorna och borghöfdingarna skrämde han med falsk

underrättelse, att Köpenhamn redan vore laget, och soni
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djesalvor. Det Ijckades. Soli^aterna knotade, qvinnor-

na jemrade sig, och de förbryllade höfdingnrna uppgåf-

vo slottet efter icke fullt tre veckors belägring. Sven-

skarna fingo stort bjte; 77 kanoner eller slänger, 860
centner krut, 6700 kulor, 140 tunnor råg, 180 tun-

nor malf, 130 tunnor diverse fisk m. m. De lättskräm-

da borghöfdingarna blefvo sedermera i Köpenhamn dömda
lill döden; af de upproriska knektarna hade största de-

len genast öfvergått till Sverges fanor.

Karl Gustaf hann knappt afsegla från Kiel, förrän

pfaltsgrefven af Sulzbach med alla i Holslein qvarlem-

nade svenska troppar kastade sig utan krigsförklaring

öfver de oberedda danskaina, med hvilka man dock da-

garna förut lefvat på en ganska vänskaplig och förtrolig

fot. Flere mindre fästen eröfradcs och en betydlig mängd
knektar tillfångatogs. Man ämnade på samma sätt bort-

snappa hufvudorten Rendsburg; men det misslyckades.

Just när Karl Guslaf inföll på Seland, voro flere

danska örlogsfartyg afseglade till hamnarna i Skåne och

Bohuslän, för att från fästningarna i nämnde länder en-

ligt roskilderfreden hemföra der varande kanoner och

krigsförråd. De anade intet forsat. Somliga fördröjde af

sig sjelfva hemresan, andra blefvo af svenska höfdmgarna

genom gästabud och högtidligheter lockade att stanna qvar,

tilldess underrättelse anlände om konungens infall pa Se-

land. Då blefvo de alla med sina laddningar genast tagna.

Så och genom ett par andra dylika öfverraskningar er-

höll Karl Guslaf flere danska örlogsfartyg.

OMDÖME ÖFVER KARL GUSTAFS ANFALL MOT DANNEMAUK.

Vi hafva nu framställt det hufvudsakligaste angå-

ende Karl Gustafs angrepp mot Dannemark. Naturligtvis

skulle detsamma väcka m3'^cket uppseende och mycket

tadel. Till de ogillande hade i företagets början Schlip-

penbach och Wrangel icke utan öfvermod och hån ytt-

rat följande ord. Vi ämna först eröfra Dannemark^ sedan
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skola vi lätt nog bevisa vår rällighct äeriill och till

dcUalirig. ]Men Danncniark blef icl<e eröfradt, och kri-

get rJrog ut pu tiden, så att Karl Gustaf slutligen ej

längre kunde tiga stilla vid den mot honom uppstående
högljudda stormen af tadel och förebråelse. Han lät

ulgifva en skrift, som skulle ådagalägga rättmätigheten

af anfallet. Den var af Coyet. Företalet börjar med.

dessa ord. Undra icke, kära läsare, alt denna
lilla skrift utkommer sednare, än vid dylika till-

fällen vanligen sker. Orsaken är, att vi svenskar

hade icke ens kunnat drömma om detta krig, ulan
trodde, att de återstående tvistepunkterna skulle genom
köpenhamnska tinderhandlingen lätt blifva förlikta.

Vi hyste denna öfvcrlygelse, ända tills några få da-

gar före infallet på Seland. Men då fingo vi bestämd

underrättelse, huru Dannemarks lifliga åstundan alt an-

falla Svergc kunde endast genom vapen hejdas. Då
blef kriget både beslutadt och hörjadl; och det så ha-
stigt, att denna uppsats hvarken då eller under förslå

krigsbullret hann sammanskrifvas . Och att säga san-

ningen, så behöfs det icke många ord för att ådaga-
lägga rättvisan af Sverges företag o. s. v. Detta var

inleduingen. Sjelfva skriften är ett mästerstycke i sitt

slag; en väfnad af nytt och gammalt, af sannt, halfsannt

och osannt, af till saken hörande och icke hörande äm-
nen; alltsammans framställdt med en vidlyftighet, som
tröttar, och en ytterst fin sammanveckling, som i det

längsta gäckar läsarens bemödande att för sig klart ut-

reda de konstigt intrasslade trådarna. Den slutar med
fiiljande ord. Emedan danskarnas illfundighet sålunda
icke på annat salt kunnat tyglas, har hans svenska

majestät varit tmngen gripa till vapen; alt dervid

kristet blod kommer alt utgjutas, är hans majestät af
hjerlat ledt, och tviflar han icke, all Guds eviga och

oföränderliga rättvisa skall sådant straffa på deras

hufvud, som varit upphöf, till dessa de danskas råd-
slag. Barn och eflerverld skola en gång med sorg och

jcmmer begråta och förbanna sina förfäders dårskap
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ett vådligt och förödande krig.

Den åberopade eftervei Iflen har redan fällt sin donj.
Fpr att så mjcket som möjligt inverka på samtiden la-

gade konungen, alt nämnde ursprungligen latinska skrift

Mef öfversatt pä svenska, Ijska och engelska. Saken
omfattades af hela det bildade Europa med så mycken
uppmärksamhet, alt inom några veckor nära trettio strö-
skrifter utkommo, några för, de flesta mot Sverge. Följ-
den blef, att ingen enda europeisk magt gillade Karl
Gustafs uppförande. Frankrike och England, som skulle
vara hans bästa vänner, visade oförstiilldt missnöje der-
öfver, alt han, utan deras hörande och utan gilllig an-
ledning och utan föregående krigsförklaring, brutit en
så fördelaktig, en så nyss och en just under deras be-
medling afslutad fred. Skarpa ord utehlefvo ej, och
båda magierna lemnadc sitt bifall till Hollands beslut
att undsätta Dannemark. De ville ej, alt detta rike skulle
helt och hållet underkufvas, och tjckte, att Karl Gu-
stafs djerfva planer ganska väl tålde nedsättning.

Det synes, som konungens företag väckt till och
med bland svenskarna en förvåning, som gränsade till

ogillande. Så blef underrättelsen derom upptagen af
Gustaf Otto Stenbock och Krister Bonde. Wrangel an-
såg, att infallet icke kunde lagligen rättfärdigas, och
med vanlig öppenhjerlighet dolde han icke denna siu
öfvertygelse. Den häftige CorGts Ulfeld kunde oaktadt
sin kinkiga belägenhet ändå icke styra tungan, utan ut-
bröt i häftiga ord mot konungen och mot svenskarnas
roflystnad, krigslystnad och troföshet*).

De biltraste klagomålen hördes naturligtvis från
Pannemark. Hufvudsakliga innehållet var följande. Allt,

hvad ro skilderfreden fordrade, hade af Dannemark blif-
vit fullgjordt, och än mera dcrtill. Man hade åt
Sverge lemnat Trondhjems amt och fästning samt Roms-

*) Nord. Oinbund. fol. N:o 122. Dahlbergs- relation om
C. Ujf§)dt? idijscuf^er.
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dalen dcrliU; Bohuslän med fästning; Skåne och Ble-

kingen med fem fästningar och ön Hven dertill; den

från svenskarna eröfrade fästningen Bremcr-Vörde;

samt de betingade tropparna, öfver och icke under.

Alla dessa länder och fästningar hade ännu länge

kunnat försvaras; men Dannemark lemnade dem på god
tro, mot Karl Gustafs besvurna löfte om fred. Men
sedan denne narrat Dannemark att afstå sina landskap,

utrymma sina fästningar och aflcmna en del af sina

krigare; — då, i stället för att, enligt löfte, bortföra

sina egna troppar, kastade han sig utan krigsförkla-

ring med dessa och med nya svärmar öfver det olyck-

liga, oberedda och nu mera värnlösa landet, och bort-

tog dess på god tro i svenska hamnar varande ör-

logsfartyg o. s. v. De omdömen, som danskarna i an-

ledning häraf fällde öfver Karl Gustaf och svenskarna,

vilja vi icke återgifva. De kunna lätt gissas; och de

upprepades under växlande former i en mängd ströskrif-

ter, Iivilka öfver hela riket väckte mot Karl Gustaf och

svenskarna den jttersta förbittring. Lik en under askan

glödande låga, och Cfverallt der tillfälle gafs , frambiöt

denna sinnesstämning, såsom en strid på lif och död

mot de halade främlingarna. Det var mot detta allmänna

tänkesätt, som Karl Gustafs krigaresnille och svenskar-

nas utomordentliga tnpperhet likväl slutligen strandade.

DANSKARNAS UPPRESNINGAR BIOT SVERGE.

Det är hugnande, det är herrligt att äfven hos mot-

ståndaren, betrakta ett folk, som vaknar upp från slapp-

het och dvala samt med mod, kraft och sjelfFörsakelse

börjar strida mot orättvisa förtryckare och slutligen afkasta

pålaggda bojor. En sådan ljus bild hafva vi red.m sett

vid Köpenhamn; och vi vilja se än flere, för att som fri-

hetens vänner, glädja vårt öga och värma vårt hjerta dervid.

Yi börja från norden. Ulan motstånd och till och

med" villigt hade Trondhjcms amt enligt roskilderfreden

öfverlemnat sig åt 3vergc. Det kändes, att åtgerden var
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elt fullbordande af hvad nalureu åsyftat. Men snävt

uppstod ett häftigt missnöje. Karl Gustaf Leliöfde pen-

ningar. Derföre lades i synnerhet på den rika fiskhnn-

deln betydligt höjda tullafgifter, och dessa iilkräfdes med
en för norrmännen ovan stränghet. — Karl Gustaf bo-

höfde ock manskap; derföre blefvo genpst pä de första

veckorna 1820, andra siiga 2880 bonddrängar uttagna

till knektar och förda öfver Kölen tiii de norrländska

hamnarna, för att derifrån skickas till tjenstgöring i

Liffland *). De svenska dragoner, som utgjorde besältnin-

gen i Trondhjem, tillälo sig allahanda våldsamheter.

Förmodligen var det en del af de sii kallade Fcrsens

dragoner, hvilka under detta krig lägo utefter vestra

gränsen, och om hvilkas bedrägerier och plundringar

man ännu derstädes hör sägner bland de äldre af all-

mogen. — Af dessa anledningnr hade innan kort sin-

nesstämningen i Trondhjem blifvit uppretad emot sven-

skarna, och just nu ankom underrättelsen om Karl Gu-
stafs nya landstigning på Seland. Svenska befälhafvaren

i Trondhjem, Klas Stjernsköld, föisäkrade norrmännen,

att anfallet skett på konung Fredriks egen begäran och
för alt hjelpa denne mot danska högadeln; det var sam-
ma osanning, som Karl Gustaf sjelf lät utsprida vid

Korsöer. Men inom få dagar blefvo norrmännerna un-
derrättade om sanna förhållandet. Harm, föihittring och

upproriska rörelser spordes genast. Inom kort kommo
från södra Norrge troppar och fartyg till hjelp; allt

landlfolket reste sig, och svenskarna blefvo instängda i

Trondhjem. Omgifna utanför staden af en mångdubbel
styrka och inom staden af en fiendtlig befolkning, för-

svarade sig dock svenskarna med vanligt mod och ihär-

dighet. Jag skall ej uppgifva fästet, sade Klas Stjern-

sköld, icke ens om jag af nöd skulle (vingas koka
soppa på mina egna skinnbyxor. Han väntade und-

*) Bond Krigsknll. Bref till Hinrik' Fleming d. 28 Scpt.

samt i Okt. 16.S8. Karl Gustaf »ill Henrik Fleming, d.

i Jan, 1659. Riks-Ark. d. 29 Nov. 1659.
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sällning från Jemlland. Denna nall<af1es lifvcn, men må-
ste \äncla oiii, ty nonslia hönder hade besatt stigarna

nfver Kölen. Ulan hopp om hjelp och shilhgcn utan

Iviut, måste Stjernsköld uppgifva staden den 15 Decem-
Jier efter två månaders belägring. Så gick Trondhjeni

den gången förloradt för Svergc.

jSär Beuningen den 8 Aug. skyndade uv Köpen-
hamn för att skalfa hjelp ifrån Amsterdam, lät han un-
der resan sätta fartjget i land vid Flekkeröe, samt be-

rättade derstädes för norrmännerna Karl Gustafs infall.

Delta väckte allmän förbittring mot Sverge. En lagman

Undahl affärdade genast ilbud derom till Kristiania, och

sände dcrjemnte alla sina och sin hustrus dyrbarheter

med Bcuningen lill Holland att der försäljas, hvarefter

för penningarna skulle inköpas gevär och krigsförråd.

Med dessa, hvUka snart återkomnio, beväpnades ett kom-
pagnie knektar, hvilka han på egen bekostnad värfvat

och utrustat, och nu erböd åt riksslålhållaren Jörgm
IJjelcke till fäderneslandets tjenst. De voro så valda och.

så bevarade, att Bjelcke antog dem till sitt eget lifkoni-

pagnie. Efter krigets slut erböd konung Fredrik bctal-

nitig för Undahls omkostnader; men denne ville ej mot-

taga guldtt; (jj, sade han, (let var i alla fall minpligt

att för konungen och fäderneslandet iippoffra iclie

blott min egendom utan och mitt lif. Sådan var sin-

nesstämningen i södra Norrge. Jöi gen Bjelcke begag-

nade den och fick snart allting ordnadt till försvar. —
Pä svenska sidan var redan förut allling ordnadt till

anfall. Det hade skett genom Per Brahe, som i hela

denna sak hade Karl Gustafs förtroende. Han inskic-

kade till Nonge en tryckt skrifvelse, hvaruli skulden

till krigets förn\ande kastades på konung Fredrik, och

norrmlmnen uppmanades aCt afshudda det danska, oket

och återtaga sin urgamla frihet samt förenas med
svenska folkel, med hvilket de också vore ulaf samma
börd. Då skulle ingen mer våga anfalla det förenade

riket o. s. v. Yi hafva icke funnit, alt någon lyssnade

till dessa ord. Svenskarna anlitade derföre också svär-
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hall, som då för tiden kallades bloU Hall och var en

liten, obefästad köping, lydande under Frediiksstad,

Den 18 September om aftonen kom Stake till Ide presl-

gärd. Presten beskref köpingens värnlösa tillstånd, med
dess lilla besättning af blott två kompagnier. Stake hop-

pades med säkerhet att följande dagen kunna utan mot-

stånd der intåga och slog sig derföre till ro öfver nat-

ten. Men folket såväl i köpingen som i kringliggande

nejd ville gerna göra svenskarna motstånd. De anfördes

af Peder Olsson Normand, en rik köpman, som var af

konung Fredrik för tillfället förordnad till major öfver

landtförsvaret der i trakten. Med utomordentlig drift

arbetades hela natten. Genom ilbud inkallades allt landt-

ocli krigsfolk i nejden; från ett sitt eget fartyg hemtade

Normaud två små kanoner; i brist pä kulor stöptes nya,

i dertill för tillfallet borradt tegel, och der nu Gammel-
port är, uppkastades en mur af lösa stenar utan kalk

eller murbruk. Dagen derpå kowi Harald Stake antå-

gande med flygande fanor och klingande spel likasom

till ett segerintåg, men blef så mottagen, att han måste

med oförrättadt ärende draga sig tillbaka. Inom kort

kom Jörgen Bjelcke till köpingens hjelp, och Harald

Stake måste, icke utan betydlig, förlust, återvända till

Sverge. Längre fram på hösten gjorde Bjelcke ett

infall i Bohuslän, men blef då i sin ordning och

med förlust på samma sätt tillbakadrifven af Harald

Stake. — Detta är första gången som Fredrikshall nam-
nes i historien. Det var också denna strid, som gnf

första anledningen till dess uppkomst. Dannemark hade

nemligen lärt känna vigten af dess läge, och kort efter

svenskarnas bortgång uppfördes af öfverste Cretz det

skansverk, som ännu efter honom bär namnet Crclzen-

sten och utgjorde begynnelsen till Fredrikshalls seder-

mera så ryktbara fästning.

Bohus län med fästning hade knappt enligt freden

Llifvit öfverlemnadt åt Sverge, förrän Karl Gustaf låt

derslUdes utskrifva flere hundrade drängar, som skicka-
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des lill Polen. Missnöje spordes; men oalitadt så väl

detta som Jörgen Bjelckes försöl<, niiiglade flock sven-

skarna qvarliålla landet under sitt välde. Äfven från

Skåne spordes ovilja. Några upproriska rörelser före-

togos hland Göingerboarna, under ledning af Sven Pauls-

son. I Malmö skedde en sammansvärjning att äterlemna

staden till Danuemark; men intetdera företagel lyckades.

Bornliolm hade också enligt roskilderfreden blifvit

öfverlemnadt åt Sverge och derifrån erhållit Johan Print-

zensköld till höfdinge. Afven här blefvo dryga skatter

pålaggda och SOO man genast utskrifna och skickade till

Slettin. Folket började knota och äggades än mer från

Köpenhamn. En sammansvärjning uppgjordes, Printzen-

sköld blef på en resa öfverraskad och nedskjuten, och
alla svenskar, som kunde finnas, dödade. Uppträdet

kallades af bornhol marna äet stora svinslaglet. Dagen
derpa. måste svenska besättningen på Hammershuus gifva

sig fången; och Bornholm var åter förloradt för Sverge.

1 norra Julland, i grannskapet af Aarhus bodde
pa slottet Klausholm en afskedad öfverste vid namn
Hans Friis. När Karl Gustaf år 16.*i7 öfversvämmade
Jutland, skänkte han detta Klausholm åt Lars Fleming.

Rätta ägaren blefnaturligtvis ganska förbittrad; hvilken kän-

sla ökades vid Karl Gustafs nya infall på Seland. Hans Friis

skyndade då till Klausholm, förbättrade dess vallar, be-

väpnade dess underhafvande och grannar samt fördref

flere svenska i nejden varande ströfpartier. Vid ryktet

härom sandades till honom alla förlupna knektar och
all krigslysten ungdom der i trakten. Men han saknade

vapen, munförråd och äfven penningar, ty han hade
nyss lånat konung Fredrik .^0,000 riksdfder. Han lå-

nade nu sjelf och på eget namn och uppsatte för egen

räkning ett regemente af 800 ryttare. Snart fick han
förstärkning och jagade undan alla främmande troppar

samt instängde dem slutligen inom Fredriksudde. Så
fördrefvos svenskarna från norra Julland.

När Karl Gustaf i Kiel skildes från danska kam-
marherren Gabel, reste denne sednare lill Hamburg. Der
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fick han veta, alt svenska liiiren landstigit på Seland.

Genast ocli ulan nit liafva erliällit fullinagt dertill alFär-

dade han till kurfursten af Brnndcnhurs^ clt ilbud med
nnrierrättelse om frcd.sbroUet och med auhällHa om hjelp.

Sjelf hastade han genom natt och d;ig till Kolhmd, un-

derrättade dess stvrelse cm svenska anfallet och öfver-

lygnde densamma om nödvändigheten att genom hastigt

ditskickande af en hjelpflotta rildda Köpenhamn och på
samma gäng Dannemark från fullkomlig undergång. Redan
löre Beuningens ankomst voro derföre rustningarna pä-

Legynta. Utan denna Galjels snabba beslutsamhet hade

måhända Dannemark varit, åtminstone for tillfället, förlo-

jadl, och det oaktadt alla sina öfriga anstiängningar.'

Emellertid handlerade svenskarna Holstein och

Schleswig med hårda händer. Huru, pfaltsgrefven af

Sulzbach ulan krigsförklaring öfverlallit och bemägtigal

sig landet, hafva vi redan berättat. Han lät nu i sko-

garna nedhugga en mängd träd, hvilka bönderna måste

pcdföra till Elben, hvarest de för svensk räkning såldes.

Till tropparnas underhåll utkriifdes stora gerder. Ett

svenskt regemente fordrade hvar tionde dag 10,61S skalp,

kött, 18,730 skalp, bröd, 107 tunnor öl, 45 tunnor

hafra och 800 riksdaler laffelpengar. Detta stränga välde

hlcf icke långvarigt. Snart kom till Dannemarks hjelp kur-

fursten af Erandenbuig med omkiing 29,000 njan bran-

denburgare^ österrikare och pol.ickar. Svenskarna veko till-

baka, men albrände på samma gång stiiderna Pinneberg,

Segeberg, Uetersee samt en stor mängd slott och byar.

De blefvo slutligen undanjagade ända till Fredriksudde

och der innestängda, sedan de likväl förut afliärjst lan-

det deromkring till en bredd af 8 tyska mil. Så för-

lorade svenskarna inom kort de af dem förut innehafda

Holstein, Schleswig och Södra Jutland,

Nämnde läudeV blefvo nu besalta af de nykonnia,

så kallade vännerna; men dessa huserade än värie ände
ficndlliga svenskarna. 1 synnerhet utmärkte sig pulackarna

fastiinde anfördes al Czaitiochi, för en ytterst vild och t\gcl-

lös framfart, intd mord, brand och våldtiigl .samt kyrko- och
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grafplundringar. HolsteinsTca lönJe na Icaude omöjligen fö-

reställa sig, alt sädana vi]dmenr)is'<or vore l<iistrin; utan

trodde, att större delen bestod, af hedniska turkar och
tartarer; och danska regeringen skyndade alt undanbedja

sig slika hjelptroppar, hvareller polackarna lingo laga

hem igen.

Emellertid hade hela Schleswig och Holstein Mifvit

alldeles förhärjade, och sålunda gingo i olycklig fullJjor-

dan de sorgliga aningar, som hertigen af Holstem yttrat,

när hans mag, konung Karl Gustaf, började det sednare

danska kriget. Den nu sexliotvääriga hertigen ansåg sir»

icke längre säker i Gottorp utan flyttade till Tönningen,

Inarest han efter några månader dog; som r.ian säger,

af sorg öfver allt det elände, som hans land och lolk

måste undergå.

På sådant sätt uppblossade öfverallt och med vil-

dare brand krigsflamman mellan Sverge och Dannemnrk.
Sedan nu läsaren betraktat de utefier gränsen uppsligat]-

de spridda lågorna, återyiinda vi med beräUelseu till

krigets sjelfva bräunpunkt eller till

KÖPENHAMNS BELÄGULNG.

Inom Köpenhamn herrskade emellertid och allt

framgent samma modiga och sjelfuppoffrande sinncs-

slänming som i början. Flere ulfyll skedde, och med
temlig framgång. Märkvärdigast var det, som företogs

den 25 Aug. och kallades gcncral-utfallet. Svenskar-

nas idkeliga arbete hade nemligcn drifvit löpgrafvarna

ända fram emot Yesterport. Till att förstöra dessa verk

och sålunda afvända den faran, beslöto danskarna elt

stort ulfall med allt deras rytteri under Gjldenlnwe, och

700 man till fot under Fredrik von Alefeid. De sista

l.estodo af blott några få ordentliga soldater, för öfrigt

studenter, gesäller, matroser, samt ett konipiirii norrmän,

beväpnade med morgonstjernor. Försöket skedde midt på
ljusa dagen, men genom en vid Yesterport varande lönn-

gång; så att ingeu visste ordet af, innan de utfallande
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sågos midt öfvcr svenslcarna. Dessa hlefvo öfverrns\n(le,

der de under arbetet på botten af löpgrafvarna stodo i

ler och smuts och obeviipriade. Knappt hiinno några af dem
fatta gevären till sitt försvar. Siridon blef dock häftig.

Anförare på stället var öfverste Svante Persson Baner. Med.

värjan i hand och i spetsen för de sina sökte han hejda

utfallet och kastade sig sjelf in i det vildfiste handgemänget

med en tapperhet, liknande farbroderns, den store fähniar-

skalkens. - Ur trettio sår flöt den stolte krigarens blod,

innan han döende sjönk till marken. Med lika tapper-

het striddes på danska sidan, och i synnerhet utmärkte

sig norrmännen och deras morgonstjernor. Svante Ba-

ner fick äfven sin motbild i Nils Roscnkrantz, öfverst-

löjtnant vid konung Fredriks lifregemente. Med egen

hand nedstötte denne efier hvarandra tvä svenska office-

rare, men fick dervid flera länder utslagna och ett sår

i armen. Det: oaktadt började han genast striden mot
den tredje. Han erhöll nu ett svårt hugg öfver ansig-

tet. Vanställd af det strömmande blodet, rusade han

dock sin fiende på lifvet och lyckades alt afväpna och

taga denne till fänga. Men sjclf utmattad af ansträng-

ning och blodsförlust, föll han svimmande lill marken
och blef såsom död af sina soldater på deras pikar å-

terburen till staden, der han likväl snart hemtade sig

och å nyo med lika tapperhet deltog i de sednare stri-

derna. — Allt detta skedde inom några ögonblick.

Svenskarna förlorade 600, andra säga 900 man. Af de-

ras knnoner blefvo fem tagna, de andra förnaglade och
kastade i ett morns, hvarjemnte löpgrafvarna förstördes.

Slutligen drogo sig de utfallande lyckligt tillbaka till

staden, dock förföljda af Per Sparre, som med sitt folk

ilade till undsättning. Efter honom kom i lullt sporr-

sträck Karl Gustaf sjelf. Han hade hållit på att bese

några från Stockholui ankomna fartyg; men vid första

skotten skyndade han till stället, och lemnade det icke

förr, än allt var åter ställdt i ordning.

Denna seger gaf danskarna mod lill ett nytt försök,

och det redan ratten derpå. Saken var den. Köpeq-
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hamn fick en mängd förnödenheler frän Amag. För

att dela eller tömma denna förrådskammare änyiade

Karl Gustaf göra en landstigning på nämnde ö och ha-

de för sådant ändnmål i Kallebo viken samlat en hop
smärre fartyg. Danskarna under anförande af amiral

Helt och den utmärkte sjömannen Bredal satte några

hundrade man pä en hop kanonbåtar och rodde en

stund före dagningen i all tysthet iit mot svenska farty-

gen. Dessa blcfvo öfverraskade och till större delen

sänkta, brända eller tagna. I det herrliga skenet af den

uppgående solen och af en lycklig bragd, återvände Helt

och Bredal till stranden, der de af konung Fredrik sjelf

och af talrika skaror medborgare och vänner emottogos

under hedershevisningar och jublande glädje.

Dessa tvänne motgångar, jemnte åtskilliga andra men
smärre, hade trhfiat svenskarna redan inom de första

fjorton dagarna af belägringen. Det sågs tydligt, att

man här icke hade att göra med polackar; icke tns med
danskar, sådana dessa under förra fälttåget visat sig.

Svenskarna, varnade af olyckan, började med mera upp-
märksamhet bevaka sin fiende. Denne gjorde så till-

baka, och i anseende till en dylik ömsesidig försigtighet

föreföllo under de följande veckorna inga större eller

märkvärdigare händelser.

Redan den 5 Sept. erhöll o danskarna den glada

underrättelsen, alt brandenburgaren tågade till deras un-

derstöd; den 9 samma månad deremot sorgebudet om
Kronenborgs förlust; den 29 åter glädjebudet, att Hol-

land utrustat en flotta till deras hjelp. Så under vex-

lande oro och förhoppningar framskredo tiden och beläg-

i ingen

Gynnad af en tjock dimma, landsteg Karl Gustaf

])å Amag den 7 Okt., denna gången vid Dragör och

från stora flottan. Meningen var att nu ändtligen töm-

ma denna Köpenhamns visthusbod. Men biist man var

dermed sysselsatt, kom Wrangel med den betänkliga un-

derrättelse, att holländska flottan var pli vägen till Kö-
penhamn och nalkades Kaltegat. Karl Gustaf beslöt att
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gennst återgå till lägret, men ville dessföriunau så vidt

jiiöjhgt förhärja öu, och Lefallte derföre sina troppjir

sl<yndsamt spridas och antända alla för handen varande

hyar, hvilket ock genast verkställdes. — I konungens

sällskap var en fangen dansk major vid namn Vander-

vec. Denne passnde tillfället, smög sig under förvirrin-

gen frän svenskarna, skyndade till Köpenhamn, omtala-

de holländarnas annalkande och svenskarnas försking-

ring, samt rådde nit genast göra ett utfall mot dessa

sednare. Det skedde och bestod af alla de ordentliga

tropparna samt en stor hop adel imder anförande af

konung Fredrik sjelf samt af Gyldenlöwe och Johan

Alefeld. Vandervec följde med för att visa vägen. Det

säges, att han också med pistolen i hand sökte svenska

konungen för att fälla denna sitt fäderneslands fiende.

Slraxt utanför Köpenhamn mötte dem 500 småländska

ryttare, ungt, oerfaret folk, som inom kort LIef sking-

radt. Nu skyndade danska troppen till Dragör, der

Karl Gustaf sjelf jcmnte Wrangel och pf^ltsgrefven af

Sulzbach uppeiiöll sig. De voro alla nära alt Llifva

tagna, då Lejonhjelm med cu del af svenska fotfolket

skyddande kastade sig emellan. Men lian hlef snart till-

iångatap;en och hans tropp skingrad; hvarpå danskarna

satte efter Karl Gustaf så hårdt, att denne måste va-

dande springa ut i vattnet till den väntande slupen.

AVrangel, som sjelf kastat sig in i handgcmänget för att

tillbakahålla den påträngande fienden, lyckades äfven, e-

huru med mycken möda, att komma undan.

Efter delta mindre lyckliga företag återvände Karl

Gustaf för alt, om möjligt, före holländarnas ankomst

intaga Köpenhamn. Han behöfde skynda, äfven derföre

att hans eget folk började ledsna vid belägringen och

^dcss motgångar, så att pä de sista veckorna gingo hvar-

je dag en mängd tyskar och annat värfvadt folk öfver

till fienden. Han dref fördenskull pä arbetet, och re-

dan var nästan allting färdigt till storm, och svenska

soldaten gladde sig deråt, såsom en befrielse, en belö-

ning; då man hastigt fick underrättelse, att holläudska
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flottan hade anländt och ämnade inlöpa i Öresund. Kö-
penhamn jublade af glädje och hopp; Karl Gustaf ^er-s-

eyiot sl<yndade förtretad bort och uppåt Helsingör, för

alt med sin der varande flotta möta den nya fienden,

SJÖSLAGET I ÖHESUND.

Karl Gustafs åsj ftadc välde öfver Dannemark och 0-

slersjön var för ingen bland de andra staterna sä be-

tänkligt som för Holland, hvars i dessa nejder ganska

vigliga handel skulle pä sådant sätt blifva helt ocli liäl-

let beroende a( Sverge ensamt. Till Holland var det

derföre, som Gabel skyndade för att söla hjelp åt det

nödställda Köpenhamn. Till Holland var det ock, som

Karl Gustaf skickade bref och bud för att rättfärdiga

silt företag, motverka Gabel och öfvertala handelsstaten

ittt icke blanda sig i den pågående striden. Hvarkea

löften eller verkligheter sparades. Till svenska sände-

budet i Haag skickades 22,000 riksdaler att dermed

muta de inflytelserikaste i landet. I Öresund fick Karl

Gustaf i sin magt en hop hoUäjidska fartyg, hvilkas

laddning skattades till flere millioner riksd.iler. Några

rå4de honom att icke skona det rika rofvel; ty, sade

man, Holland sJcyndar i alla fall Dannemark till hjelp,

ehuru eftergifvandc man ock må visa sig. Men Karl

Gustaf ville i det längsta försöka vinna denna magt och

lät skeppen oantaslade fortsätta deras väg. — Hans sän-

debud i Haag befalldes alt åt Holland för dess stillasit-

tande erbjuda tullfrihet i sundet, fri tjäruhandel i hela

Sverge och för öfriga varor half tullfrihet i alla ham-
nar, sä väl de, hvilka redan hörde till Sverge, som de,

hvilka man nu ämnade eröfra, nemligen de i Norrge,

Preussen m. m. Dessa lysande löften gjorde likväl in-

gen verkan. Holländarue betvifiade Karl Gustafs antin-

gen vilja eller förmåga alt fullgöra sådana förbindelser.

Amsterdam, hvars rika köpmän fruktade största skadan

af Svergcs envälde öfver sundet, lånade åt staten mot
ringa ränta tre millioner gyllen, till utrustande af en
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lijelpflotta; hvilken också innan kort blef färdig, men en

längre tid af storm hindrad från att utlöpa. Andlligen

den' 7 Okt. kastade vinden om och floltnn afseglade, un-

i der anförande ;if amiral Opdam och "sice amiralerj^a

rl Witte Wilteson och Petter Floris.

Den 22 Okt. anlände denna flotta till en norr om
Öresund varande sandbank vid namn Lappen, hvarest

den hlef för motvind i sex dagar stillaliggande. Yid

underrättelsen om hennes ankomst skyndade Karl Gu-
staf, som förhemäldl är, genast till Helsingör. Riksamiralen

Wrangel ville, alt svenska flottan skulle begagna den

gynnande vinden för att segla ur sundet och angripa

holländarne. I böljan gillade Karl Gustaf denna plan,

men snart uppstodo betänkligheter. Krigsförklaring var

å ingendera sidan afgifven; och Karl Gustaf ville ej be-

lasta sig med förebråelsen af ännu ett fredsbrott. Dessutom,

i händelse af strid ansåg han smalaste delen af sundet

vara för svenska flottan förmånligast, ty det trånga far-

vattnet skulle hindra holländarne från att draga nytta

I af deras större skicklighet i seglatsen; hvarförulan de

I två fästningarna Kronenborg och Helsingborg skulle kun-

na frän hvar sin sida oroa fienden och lemna skydd åt

egna fartyg. Detta blef också beslutet, oaktadt Wran-
gels motsägelse. Svenska flottan stannade väntande \id

Helsingör. Karl Gustaf red sjelf hvarje dag utefter nor-

ra seländska kusten, betraktade den utanför liggande hol-

landska flottan, räknade dess fartyg och hoppades, att

någon fredlig underhandlare skulle derifrån anlända.

Men fåfängt; och denna betydelsefulla tystnad bådade

kommande strider. I afvaktan på en dylik lagades sven-

ska flottan i ordning. Den låg vid Helsingör och ut-

gjorde 4S fartyg under riksamiralen Wrangel samt ami-

ralerna Klas 13jelkenstjei'ha och Henrik Gerdtsson. En
afdelning, bestående af 8 skepp under Gustaf Wrangel,

stod bakom Hven. Konungen befallte sitt folk att un-

der den kommande striden söka, så mycket som möj-
ligt var, att äntra, på det svenskarnas tapperhet och va-

na vid handgemäng måtte få tillfälle att göra sig gäl-
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lande, ocli riksamiralen lillkännagaf, att hvar och en,

som kände någon fruktan, skulle i tid draga sig undan
den blodiga leken. Efter dessa förberedelser afvaktade

man fiendens ankomst. I väntan på det stora, sällsynta

skadespelet, samlade sig på Kronenborgs slott konungen,

med sin syster Maria Eufrosina, drottningen med sin

bror, unga hertigen af Holstein, samt alla hofvels för-

nämsta herrar och fruntimmer.

Den 29 Oktober kl. tre om morgonen sprang vin-

den öfver till nordan. Genast lyflade holländska flottan

sina ankare och styrde mot sundet. Främst Witte "Wit-

tenson med 11 örIogsfart}'g, sedan Opdam sjelf med 15,

devpå Petter Floris med 11; efterst och bakom följde en stor

skara frakt- och förrådsskepp. Just i dagningen såg

man vid Kronenborg de hotande seglen komma fram-

simmande ur höstmorgonens sent skingrade skuggor.

Genast var till deras mottagande allt i ordning. Ko-
nungen gick upp på vallarna framför Kronenborg, för

att derifrän betrakta och leda striden; och högt öfver

honom i slottets fönster stod drottningen med sitt säll-

skap och sitt hof, blickarna under bäfvande väntan rig-

lade mot de kommande fienderna.

En stund efter solens uppgång hade holländska

flottan hunnit Kronenborg, dock utan att på vanligt sätt

lielsa fästningen; och kl. 8 voro de främsta skeppen

midt framför slottet. Karl Gustaf lät afskjuta två lösa

skott såsom helsning. Holländarne svarade ej. Då af-

fyrade han med egen hand en mot fienden rigtad, skarp-

laddad kanon. Det var första skottet; men del följdes

i ögonblicket af alla Kronenborgs och Helsingborgs

kanoner och på denna helsning svarade holländarne lika-

så med skarpa skott. Drabbningen var börjad, och i

samma ögonblick styrde svenska flottan, gynnad af ström

-

draget, fram emot fienden. Wrangel med sitt amiral-

skepp Victoria var en bland de första. Han höll rakt

på De Wittes fartyg, Brcderode, och gaf det ett sä starkt

lag, att holländarne vacklade dervid. "Wrangel styrde

honora närmare på lifvet i afsigt att äntra och hade re-
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dan kommit så nära, att lians folk började med. fördel

hegagna muskölterna. Men Brederode vände sig undan,

och just i samma ögonblick kom Opdam sjelf sin viceamiral

till lijelp, så att Wrangel måste vända sig mot denna nja

fiende. Svenska viceamiralen Bjelkensljerna satte deremot

med fyra fartyg efter De \\'ilte, sköt honom redlös, dref

honom på grund , äntrade och nedhögg eller tillfångatog

hela besättningen. De Witte var en gammal, pröfvad sjö-

hjelte, som i tjugo år fört holländska flottor och deltagit i

femton strider. Också nu försvarade han sig med i-

härdig tapperhet, så alt han, utmattad af sår, slutligen

stående på knä förde värjan. Två svenska soldater bådo

honom gifva sig fången. Nej, svarade De Witte, i 50

år har jag burit svärdet för milt fädernesland, och

skall jag aflcmna detsamma, så skall det åtminstone

ske till en officer. Två kaptener kommo fram och mot-
logo värjan; men inom några ögonblick derefter dog

hjelten af sina sår. — Emellertid vände sig Wrangel
mot den nja fienden, sjclfva holländska öfverarairalen

Opdam. Denne var af gikt så angripen, att han ej

kunde stå, ulan måste under hela slaget sitta i en län-

stol. Men denna länstol lät han sätta öfvorst på däcket,

så att han kunde se och ordna allt. Han vexlade nu
med Wrangel lag på lag, så att ä ömse sidor skeppen

blefvo sönderborrade och tågen afslitna. Wrangel styr-

de närmare för att äntra och hade redan i sådan afsigt

öppnat muskötleld, då han blef omringad och angripen

al sex andra holländska skepp, mot hvilka alla han med
utomordentlig tapperhet försvarade sig ensam i tre fjer-

dedels timme, tills ändtligen Bjelkenstjerna med några

andra svenska fartyg förmådde mot vinden framtränga

sin amiral till hjelp. Dennes fartyg var dock så illa

handteradt och rodret så sönderskjutet, att han måste

föra det undan till Helsingör, och sedermera kunde han
sjelf för den starka sjögångens skull icke komma ut pä
något annat örlogsskepp, ehuru h.m med yttersta häf-

tighet det åstundade. Afven Bjelkensljerna hade i den-

na andra strid blifvit så illa handtcrad, alt han måste
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söka stranflen. Trenne af de andra svensla skeppen

ansatte under tiden Opdnm så hårdt, nit dennes fartyg

hlef näsUm oanvändbart; dock räddades han af andra

holländare, hvilka skyndade till hjelp ocli sköto det ena

svenska skeppet i sank. Ofverallt fördes striden med
ifver och häftighet, ocli den hkf så mycket mera blo-

dig, som alla skeppen voro sammanträngda inom den

lilla ytan af sundels smalaste del.

Emellertid hade man märkt, alt när holländska

skeppen seglade midt i farvattnet, kunde kanonerna

hvarken från Kronenborg eller Helsingborg göra dem
någon synnerlig skada. Dessutom hade redan i stridens

första början Witte Wittcson genom ett lag af bredsidan

•bortskrämt en hop svenskar frän de nedersta battciierna

vid Helsingborg, sä att dessas kanoner blefvo alldeles o-

verksamma. Nämnde omständighet jemnte den för fien-

den högst gynn.Tnde men för svenskarna lika ofördelak-

tiga vinden gjorde det till en omöjlighet for de sednare

att hindra de förras framträngande. Redan under sjelf-

va slaget seglade holländska lasldragareskeppen genom
sundet, och straxt efter middagen hade äfven örlogs-

flottan framträngt. Man väntade nu, att Gustaf Wran-
gel skulie med sina vid Hven förlaggda fartyg angiipa

de skadade och i oordning varande hoUändarne; men
han underlät det af fruktan eller obeslutsamhet, och å-

drog sig derigenom ett bittert tadel af både samtid och

efterverld. Holländarne hade vunnit sitt mål, nemligeii

öppen väg till Köpenhamns undsättning. Båda parti-

erna förklarade sig hafva vunnit segern och uppgå fvo

fiendens förlust större än sin egen. Det synes dock
tämligen afgjordt, att svenskarna lidit mest. Några an-

gifva deras förlust ända till G eller 7 fartyg, och riks-

amiralen Wrangel var så missnöjd och ledsen öfver ut-

gången, alt konungen sjelf måste besöka och trösta ho-
nom. Säkert är, alt striden var ytterst hårdnackad.

Den varade från klockan älta om morgonen till klockan

två e. m. Låda öfvcrainiralerna Wrangels och Opdams
skepp voro mycket skadade. Af svenska viceamiralerna
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blef Gerdtsson sårad och Bjelkenstjeina tvungen att med
sönderskjutet fartyg söka stranden. Båda de holländska

viceamiralerna Floris och De Witte föUo. Vi hafva,

sade holländarna, visserligen fälilal mot hade lurkar,

spaniorer och engelsmän, men aldrig förr varit ute

för en sådan slrid; ty svenskarna slåss icke på ett

resonabell sätt, utan det gäller lifvet i hvart enda ö-

gonblick.

Stridens följder blefvo ganska vigtiga. Holländska

flottan med sina hjelptroppar och sin rika laddning af

lifsniedel anlände till Köpenhamn under outsägliga glä-

dje- och hedersbevisningar; ty nu var släden räddad,

icke blott genom den medförda undsättningen, utan ock

genom den fria tillförsel, som numera under holländar-

nes skydd öppnades.

Den höga och lysande byggnaden af Karl Gustafs planer

och förhoppningar, redan förut vacklande, störtade deremot

genom dessa sista händelser helt och hidlet i grus. Köpen-

hamns belägring måste upphäfvas, sedrsn den kostat

svenskarna liera tusen man. Tre dagar å rad uppställde

Karl Gustaf sina troppar vid ^Yallby backe och utma-

nade de öfverlägsna fienderna till öppen strid, men få-

fängt. Sedan drog han sig tillbaka till Bröndsby, ett

ställe, skyddadt af kringliggande träsk och dessutom så

beläget, att Köpenhamns landttillförsel kunde därifrån

mycket oroas. Här uppkastade han ett vidlyftigt och

ganska fast läger, hvilket efter honom kfdlades Karlstad.

På denna punkt bibehöll sig svenska hären orubblig i

nära två års tid, sugande derunder Selands merg. Det

var, som hade man sett det götiska lejonet bita sig fast

i d;inska elefantens nacke, utan att kunna derifrån bort-

skakas eller fördrifvas.

Fram pä hösten sökte , den förenade danska och

holländska flottan att genom sänkningar förstöra Lands-

kronas hamn och uppbränna den derslädes innestängda

svenska örlogsdottan. Båda delarna misslyckades, dels

genom svenskarnas tapperhet, dels, som man tror, pä
holländarnas tillställning; ly dessa ville ej, alt danskarna



97

skulle genom för stor framgång få anledning att åter-

taga Skåne och djmedelsl blifva omigcn ensamma
herrar öfver sundet.

I denna de båda partiernas ställning slutade det

för Dannemark och Sverge så högst vigtiga och skiftes-

rika året 1658.

FEMTE KAPITLET.

POLSKA FÄLTTÅGET 1658.

Vålllågct mot Polen fördes detta år på tvänne o-

lika håll, nemligen i Vest-Preussen och i Liffland.

Svenska styrkan i Vest-Preussen stod under hertig

Adolf Johan och Lorents von der Linde samt inneha-

de de starka städerna Thorn, Marienburg och Elbingen

jemnte åtskilliga mindre fästen, såsom Strasburg, Grau-
denz och Montauer-Spitz, Kriget bestod för det mesta

i skärmytslingar, vanligtvis lyckliga för svenskarna, så

länge dessa hade alt göra endast med polackar; men
stundom olyckliga, sedan dessa sednare fått de mera
öfvade och pålitliga österrikarne till hjelp. Likväl blef

ingenting afgörande uträttadt.

Den märkvärdigaste tilldragelsen på denna sida

var belägringen af Thorn. I nämnde stad låg nemli-

gen en besättning af 2000 svenskar under anförande

af generalmajor Biilov?; riksrådet Bengt Oxenstjerna

förestod den inre förvaltningen. Från Maj 1657, då

Karl Gustaf lemnade Polen, till Juli 1658, afvärjde

denna lilla styrka hvarje försök till stadens innestän-

gande och företog sjelf flere ganska lyckliga ströftåg,

I Juli 1658 kom en betydligare tropp polackar under
Czarnecki, lithauer under Sapieha och österrikare under

De Souches, han, som 1645 så tappert mot Torsten-

son försvarade Brlinn. Af denna öfverlägsna magi blef

Thorn ändlligen innesfangdt. I medlet af September
FryxcUs Ber. XII. 5
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kom Johan Kasiinir sjelf med så betydlig förstärkning,

att alla de belägrande tropparna utgjorde tillsammans

40,000 man. En trumpetare inskickades med upp-
maning att öfverlemna fästningen till dess rällmätiga

herre och honung, Johan Kasimir. Biilow svarade:

honung Karl Gustaf af Sverge är min enda räilmä-

tige herre och honung, och den, hvars befallnmgar
det åligger mig att lyda. Ku börjades med allo niagt

den egentliga belägringen. Men hvad de Souches for-

dom var i Briinn emot Torstenson, det voro nn Biilow

och Oxenstjerna mot honom sjelf. Alla hans försök blefvo

afslagna, hvaremot en mängd lyckliga ulfall gjordes. I

förlitande på sin stora öfverlägsenhet företogo de be-

lägrande en storm och valde dertill natten elter Gustaf

Adolfs dödsdag, eller den G Kov. På två serskilda

ställen trängde fienden upp på vallarna, men blef af

svenskarna tillbakadrifven med ett mod, en i döden
kämpande ihärdighet, värdig de fordna segerhjeltarna

på Liitzens fält. Stormen misslyckades. — Vi känna

nu mera icke ens namnen på de svenska regementer,

som under denna belägring utmärkte sig, endast några

deras bcfälhafvare. Högst bland dessa framstår en öf-

verste Drake (troligen Erik Drake), hvilken antingen i

egen person anförde eller genom sitt underhafvande folk

utförde ej mindre än 206 serskilda utfall mot fienden.

Sverges minsta ära var ej heller den, att så väl Thorns
borgerskap som de kringboende bönderna voro svenska

saken så tillgifna, att de med ifver deltogo i stadens

försvar mot sina egentliga öfverherrar; ett i ögonen fal-

lande bevis mot polackarnas och för svenskarnas upp-
förande; tillika ett drag, som vid Bengt Oxenstjernas

uamu fäster en stråle af den dager, hvilken Elbingens

behandling gjuter öfver Axel Oxenstjernas minne. —
Genom det tappra försvaret minskades emellertid be-

sättningen mer och mer; äfveu yppades bland densam-
ma smittsamma sjukdomar, och snart voro blott några

100 man i tjenstbart skick. Konung Johan Kasimir

erböd underhaadling^ hvilken uu ockaå antogs och
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öppnades. Oxensljerna fordrade först och fräiwst full-

Ivouilig förlåtelse för både horgerskapet i Thorn och för

det Jandtfolk, som understödt svenskarna ; för det an-

dra fritt aftäg för hela svenska besättningen
;

ytterligare

elt hälft års stiliestånd mellan Sverge och Polen ; samt

slutligen, att till visshet om villkorens uppfyllande några

förnäma polackar skulle i förväg skickas som 'gisslan till

svenska besättningen i Marienburg. Polackarna ansågo

dessa villkor alltför öfverdrifna. Oxenstjerna svarade,

att en så stor och så väl hefäslacl siad som Thorn
icke kunde horlgifvas för ingenting. Dessutom vore

det endast af kärlek för freden och alldeles icke af
någon nöd, som han öppnat detta samspråk, m.

m. Polackarna förklarade, att underhandlingen måste

vid sådana fordringar afbrytas, och reste sig upp för att

gå. Oxenstjerna gjorde likaledes. Men då åtrade sig

polackarna. Deras krigsfolk längtade hem ; likaså öster-

rikarne, hvilka dessutom ledo af den hårda årstiden.

Mellan dem och polackarne rådde också ett misstroende,

en bitterhet, nästan lika häftig som den mot svenskarna.

I anledning af det tappra försvaret och af Oxenstjernas

stolthet, trodde man ock, att besättningen var både stark

och i godt tillstånd. Sluteliga följden blef, att Oxen-
stjernas fordringar biföllos. Några dagar före jul ut-

rymde svenskarna fästningen. Dä först visade besättnin-

gen sitt verkeliga tillstånd, på en gång nedslående och

ärorikt. I åsyn af hela polska hären kom nemligen nr
staden uttågande HO ryttare och 194 fotknektar, med-
iörande 200 sjuka. Detta var hela styrkan. Vid denna
syn började polackarna knota, att Oxenstjerna bedragit

dem med osanna uppgifter om besättningen, och att

villkoren dcrföre icke borde hållas, o. s. v. Johan
Kasimir fruktade ett uppträde, sådant som det mot Wit-
tenberg vid Warscliau, men han lyckades tysta de knor-

rande, och svenskarna kommo lyckligen undan. — För-
svaret af Thorn är ett bland de ärorikaste uppträdena

i detta krig och medförde derjerante ganska stora fördelar;

först det halfäriga slillcsluudct, eu behöflig hvilotid för
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de utmattade och helt och hållet xinderliigsna svenska

tropparna ; detta var frukten af Oxenstjernas underhand-

ling: för det andra, den omständigheten, att en ringa

svensk hop af 2000 man, under ett hälft års tid, fästat

och sysselsatt en stor del af hela Polens magt, samt en

icke obeljdlig österrikisk hjelptropp, tillsammans slutli-

gen nära >I0,000 man, hvilkcn styrka eljest kunnat kasta

sig öfver svenska Pommern ; detta var frukten af det mod,
den ihäi'dighet, som ådagalades af Bidow, Drake och af

de många utan namn lallna eller qvarlefvande svenska

hj el tärna.

Från lithauiska sidan hade polackarna, anförda af

Gosiewski, härjande infallit i Liffland, men efter många
skärmytslingar Llifvil af Helmfelt och Douglas i Augusti

derifrån utdrifna ; hvarefter i dessa nejder ingenting märk-

värdigt mera föreföll mellan svenskar och polackar. Båda
Lörjade längta efter fred; folken af trötthet; regentcrna,

svensken af ovilja för ett polskt fältåg och af full sys-

selsättning med det mer både farliga och välbelägna

Dannemark; polacken, dels af egen fredskärlek, dels af ef-

tergifvenhet för sin drottning, hvilken önskade Sverges

hjelp, till att skafla polska tronföljden at någon af sina

slägtingar vid fransyska hofvet.

SJETTE KAPITLET.

HERTIGENS AF KURLAND TILLFÅNGATAGANDE.

Detta uppträde föranledde på sin tid så mycket

tadel och tal, och är i sitt slag så sällsamt, att vi må-
ste, ehuru ogcrna, egna en närmare uppmärksamhet

deråt.

Redan förut är omtaladt, huru hertig Jakob af Kur-

land under Karl Gustafs första framgång i Polen nöd-

gades lofva erkänna svenska konungCTi som sin länsherre,

men att den formliga afhandlingcn derom icke dä hann
•^ uppsättas. Den LIef ej heller någonsin uppsatt. Då



lOi

lyckan snart förklarade sig mot Karl Guslaf, begagnade

herligen tillfället alt undandraga sig fullbordandet af den

ej fullt afslutade förbindelsen. Under 1636, 1657 och

förra hälften af 1638 åtnjöt Kurland ett slags neutrali-

tet, i följe af en 1647 ingången förbindelse, hvilken ännu
icke blihit af Karl Gustaf uppsagd.

Vi minnas sommaren 1658 och sista veckorna före

infallet på Seland samt de djerfva, de jättelika planer,

som då sväfvade för Karl Gustafs inbillning, nemligen

den stora nordiska monarkien, som skulle uppföras me-
delst eröfringen af Norrge, Dannemark, Preussen o. s. v.

Afven Kurland var en tillämnad del af det hsande luft-

slottet, och konungen beslöt licrligdumcts erölrande, ehuru

det icke genom nägot brott emot neutraliteten gifvit skä-

lig anledning dertill. Verkställigheten uppdrogs åt fält-

marskalken l\obert Douglas. Konungen befallte honom
att af hertig Jakob fordra dennes hufvudstad Milau
såsom säkerhet. Ville hertigen ej Icmna den godvilligt,

skulle den lagas med vald. Som emellertid Douglas's

afresa frän Holstein fördröjdes, skickades samma befall-

ning till den redan förut i Liffland varande Hehnfelt.

Men i följe af ett äldre förhållningsbref hade denne

knappt en månad förut afslutat med hertig Jakob en

öfvereuskommelse, att åt svenska tropparne skulle lemnas

en viss mängd munförråd, och Kurland deremot vara

befriadt Irån allt slags intrång af samma troppar. För
att vara giilligt, borde dock delta förbund sladfästas af

svenska konungen. Helmfelts bVef derom trallade Karl

Gustaf pä Seland. Svaret blef, att Jlelmfelt skulle, o ak-

ladl den ingångna öfverenskommelsen, verkställa för-
slaget mot Milau. Nyss förut hade Robert Douglas

blifvit jemntc 1000 man friska troppar afskickad till

Liffland med befallning att icke inlåta sig i några un-

derhandlingar utan med allo magt angripa Milau, innan

hertigen hunne skafla sig understöd.

Sä förtälja de offentliga handlingarna. De nämna
dock icke, huruvida Karl Gustaf låtit för hertig Jakob

lillkännagifva, att den med Hehnfelt ingångna öfvcrens-
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kommelsen iclce Llifvlt stocir-istacl, samt alt Sverge ej

längre ämnade hålla den liiltills orubbad lemnade neu-

traliteten af år 1647. Man finner spar, att åt både

Douglas och Helmfelt hafva hemliga föreskrifter blifvit

gifna, hvilkas innehåll likväl är oklindt.

Verkställigheten skedde på följande satt. Donglas

cell Helmfelt funno vid gemensam öfverläggning svenska

styrkan alltför svag att med vapenmagt eröfra Mitau.

De beslöto derlöre nyttja list. Men också delta medförde

svårigheter; ty hertigen hade just i detsamma fatt, man
vet ej hvarifrån, ett bref med varning mot svenskarnas

planer. Konungens befallning måste dock åtlydas och

försöket göras. I slutet af Augusti begärde Douglas till-

stånd att få tåga genom Kurland, för att, som han sade,

infalla i Lithauen. Det kunde ej vägras, och till att

lugna hertigen förforo svenskarna vid genomtågandet med
all möjlig skonsamhet, och några krigsrörclser blefvo för

skens skull företagna på gränsen af Lithauen. Den 19
September ingick Douglas en ny öfverenskommelse. Her-
tigen skulle iakttaga fullkomlig neutralitet och åt sven-

ska hären lemna en gerd af penningar och munförråd,

hvaremot Douglas lofvade, att intet ondt skulle veder-

faras hertigen och hans länder. Medan dessa underhand-

lingar påstodo, skaffade sig först Helmfelt och sedermera

en annan svensk general tillfälle att taga Mitaus belägen-

het i ögonsigte och dcrcfler uppgöra anfallsplanen. Från

Karl Gustaf kom också förnyad befallning, att framför
allt annat påskynda Mitaus cröfring, enligt det hem-
liga förhållningsbref, som blifvit öfversJcickadt.

Unge(;ir en vecka efter den sist afslutade öfverens-

kommelsen, begärde Douglas att af hertigen få låna bå-

tar för att, som han sade, till Riga återföra en hop
sjuka soldater. Ytterligare begärde han tillstånd för

dessa med sjuklingar lastade båtar att nattetid ro genom
Mitau. Eåda delarna beviljades, ehuru icke ulan tvekan

1 anseende till den förut eihållna varningen.

Natten emellan den 29 och 50 Scpt. valdes till

företaget. Femhundrade svenskar, under anförande af
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Nilvlas Both, sattes ombord på de från lierllgcn lånade

pråmarna, hvilka sedan fördes utfurc floden till Mitau,

dit de anlände långt fram på nallen ocli lade till nedan-

för slottet. En vid landningsstället varande skildtvakt

ropade dem an. En lithauisk löjtnant bland svenskarna

svarade på silt modersmål, att det endast var sjuka sol-

dater, som ville hvila sig. Denna förklaring antogs, och

svenskarna började stiga i land, hvarefler en af dem
oförsedt genomborrade den godtrogna skildtvakten. En
annan vaklkarl pjordc da buller ; men innan besättningen

liann komma till motstånd, liadc svenskarna redan besti-

git vallarna, inträngt i slollsrummen, samt tillfångatagit

hertigen, hertiginnan och deras barn. På gifvct tecken

rusade nu Douglas med en annan tropp och från annat

häll in i staden och skyndade till slottet. Det var hög
tid, ty de först inkomna svenska soldaterna hade redan

icke fdlenast plundrat hertigliga silfverkammaren utan

Sfven börjat rycka kläderna intill linnet frän de herlig-

hga barnen. Vid sin ankomst gjorde Douglas slut på
det vilda uppträdet; men hertigen utfor mot honom i

bittra förebråelser för det mot ord och löfte skedda an-

fallet. Douglas urskuldade sig med Karl Gustafs befall-

ning och mente, att rättvisan deraf skulle ådagaläggas

genom en snart från trycket utkommande skrift.

Så skedde eröfringen af Mitau. Svenskarna förlorade

djervid icke en enda man. Hvad do vunne — hjelleära

var det icke.

Hertiginnan skulle om ett par veckor falla i barn-

säng. Den hertigliga slägten kunde derföre icke genast

föras frän Mitau, Douglas ville det ej heller. Han fö-

relade hertigen tvenne villkor: att antingen öfvergå på
Sveriges sida eller förklara sig som dess fiende. Herti-

gen, tvungen, valde det förra, och i följe af hans på
sådant vis tillvägabragta befallningar, blefvo fästningarna

Doblchn och Bauske öfverlemnade åt svenskarna. Doug-
las ville på delta sätt i den fångne hertigens namn styra

de mot Sverge uppretade kurlänningarna. Men dessa

lydde ej befallningar, som de visste vara tvungna. Der-
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före, och sedan herliginnan tillfiisknat, fördes hon med
gemål och barn fångiia till Riga, och sedermera till I\a-

nogorod.

Karl Giislaf och Rohert Douglas hade väntat, alt

kurlänningarna, öfverraskade och försagda vid hertigens

tillfångatagande, skulle utan motstånd underkasta sig

Sverges välde. Motsatsen inträffade, och en hiiflig för-

bittring väpnade enhvar. De anseddare af adeln skyn-

dade inåt Polen att derifrån skaffa hjelp, och allmogen

förde ej mer nägra lifsmedel till svenska lägret, ulan

började tvärtom öfverraska och mörda de spridda sol-

dater, som kunde anträffas. Douglas uppmanade inne-

våjiarne att underkasta sig Sverges beskj dd. Ingen lydde,

och pi'esterna, ehuru hotade till lifvct, ville icke ens upp-

läsa kungörelsen ifrån predikstolarna. Kurländska råds-

herrarna valde häldre att, som de sade, blifva ärliga

fångar under svenskarna, än trolösa mencdarc mot

sin hertig. Douglas, vredgad, utgaf nu den 14 Decem-
Ler en öjipen kungörelse, hvaruti han för sista gången
crböd nåd och förlåtelse fur dem, som underhastade

sig, och dessutom lofvade frihet åt hvar och en lif-

egen bonde, som aflemnade, lefvande eller död, någon
bland de adelsmän, som vägat uppsätta sig emot sven-

ska magten. — Utgången af denna strid inialler först

under nästa års fälttåg.

Omdömena öfver hela företaget utföllo dercmot ge-

nast och blefvo öfverallt och i hög grad ofördelaktiga

för Karl Gustaf. Flere ganska bittra slröskrifter utkom-

mo derom. Afven han lät till sitt försvar utgifva en

dylik; men den verkade föga. Förhållandet var så en-

kelt, så i ögonen fallande, att omdömet deröfver icke

kunde af någon konst förvillas. *

I ofvannämndc af Karl Gustaf utfärdade försvars-

skrift yttras följande. Vid hertigens tillfångatagande

har ålskilligt förefallit, som gifvit verlden anledning

till tadel och förargelse; nemligen, att man med be-

mälte furste företagit och afslutat, jag vet ej hvad
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mera avgripU och bortfört. Hans majesliU, honun-
gen af Svcrgc, tillkännagifver dock för cnhvar, att

sådant skett utom hans befallning och mot hans vilja,

samt att han högeligen ogillar ett sådant förfarings-

sätt. Till Douglas skref konungen ett Lref med före-

Lräelser, alt nemligen denne icke enligt föreskrift be-

handlat hertigen såsom öppen fiende, ulan mot befall-

ning ingått med honom en öfverenskommelse, hvarige-

nom han, Douglas, ådragit sig sjelf och konungen,

skytnf och ofördelaktiga omdömen. Häraf synes, som
skulle det mest baksluga i bragden varit ett påfund af

Douglas ensam och mot konungens vilja. — En annan

samtida författare säger dock, alt Douglas var en heder-

lig man , som, sig sjelf lemnad, aldrig skulle hafva hand-

lat pä detta sätt, men som nu icke vågade granska ulan

nödgades blott verkställa sin konungs befallning. I en

motpartiets skrift anmärkes dessutom, att konunge^i hvar-

ken frigaf hertigen, ej heller i verkligheten belade Doug-
las med något straff för dess föi^menta sjelfrädighet och

olydnad, utan tvärtom lät honom qvarstanna som öfver-

befälhafvare i det på sådant sätt eröfrade Kurland. Af
dessa omständigheter kunde man tro, att hela planen

kommit från konungen sjelf, fast denne sedermera sökte

på Douglas hvälfva den förhatligaste delen deraf. Efter-

verlden, som i de svenska häfderna ser denna mörka
skugga, kan dock numera icke urskilja, hvilkendera

gömmes derbakom, konungen eller undei-såten *j.

*) Källor för ofvanstäende berättelse äro: Puf L. "V. .§§.

S4, 121. Tlicatr. Eur. T. YIII p. 645—672. Kelchen
Lijjländ-nist. p. 590—392, Terlons Mem. p. 1S3; och
till en del kurländska partiskriften Scluvedischc Trea
und Glaube.
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SJUNDE KAPITLET.

FÄLTTÅGET MOT RYSSLAND 1658-

Vi hinna ej utförligare bcskrifva krigshändelserna pA
denna sida. De voro ej heller af någon större vigt, ixtau

hestodo i obetydliga ströftåg, hvilka oftast iitföllo till

fördel för svenskarna. Rjsska folket visade mycken leds-

nad och ovilja för kriget. Dertill kom underrättelsen

om tåget öfver liält och freden i Roskild; dä man bör-

jade frukta, att svenska magten skulle odelad vända sig

mot Kyssland, hvarförutan detta land råkade just nu i

ett nytt krig med Polen. Af dessa alla förenade orsa-

ker började tsaren söka fredlig förlikning, och emedan
Karl Gustaf å sin sida alltid velat undvika ryska kri-

get, börjades snart underhandlingar och stillestånd. Full-

komlig fred kunde ej afslutas ; ty ryssarna envisades att

vid en sådan erhålla Ingermanland, och derigenom hamn
och fast fot vid Östersjön, hvilket svenskarna dercmot

alldeles icke ville medgifva. Slutet blcf ett treårigt stille-

stånd, som ingicks den 20 Detfember, och hvareiter krigs-

rörelserna utefter rysska gränsen upphörde.

Vi hafva nu lemnat en teckning af tilldragelserna

under året 1658, det åtminstone i yttre hänseende

märkvärdigaste och händelsedigraste, fäderneslandet nå-

gonsin upplefvat; rikt på lycka och olycka, på dagrar

; och skuggor, med taflor så Ij^sande, att de alltid skola

I utgöra föremål för svenska folkets beundran och stolihet;

men ock med taflor sa mörka, att svensken, som sådan,

gerna skulle låta dem sjunka i glömskans eviga möikcr,

sä framt han ej i egenskap af sanningens och rättvisans

tolk, måste till efterverldens varning visa fåfängligheten

af hvarje försök att undanskyla brottet, vare sig under

kunglighetens eller den än mera lysande fosterlandskär-

lekens mantel, ^
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ÅTTONDE KAPITLET.

rOLSKA FÄLTTAGET 1659.

Medan var nppmiirksnmlicr är fästad vid Östra grän-

sen, vilja vi derstädes börja med Lerättelsen om händel-

serna år 1669.

31ot Ryssland föreföll ingenting vigtlgt. Det i De-

cember 1658 afslutade slilleståndet fortfor.

Mot Polen fördes Ivriget pä tre olita jiunkter, i

Kurland, Preussen ocli Pommern.
Efter hertig Jakobs fängslande blef hela Kurland

med dess fästen besatt af svenskarna, hvilka hkväl der-

under ständigt oroades af polackar, hrandenburgare, men
allramest af upproriska kurlänningar. Under förra hälf-

ten af året kunde likväl svenskarna tämligen väl bibe-

hålla sig; ty polnckarna voro sysselsatta af ryssens infall

i Lithauen. Men sedan dessa krigsrörelser fram på som-

maren afstannat, inbröt en betydlig styrka polackar i

Kurland. Nu gick det baklänges för svenskarna ; de för-

lorade det ena fästet efter det andra och innehade, vid

slutet af året 16S9, af hela Kurland blott den lilla sta-

den Bauske. Delta var enda återstående vinsten af förra

årets bragd mot hertigen af Kurland.

I West-Preussen fördes befälet af hertig Adolf Jo-

han, hvilken i början af året fick förstärkning under

Paul Wiirtz. Under första tre månaderna ströfvade sven-

skarna tappert omkring i trakterna af både Ost- och

Westpreussen, hvarvid öfverste Drake, den hjeltemodige

försvararen af Thorn, återigen vid flere tillfällen utmärkte

sig. I April lemnades hvila åt de tröttade tropparna.

Hertig Adolf Johan var en man af ganska eget

lynne. Kedan förra året hade han varit i häftig tvist

med sin kamrat, Lorentz von der Linde *). Kär nu

*) Riksarlu Svenske mäns bref. Lorentz von dQr Linde
, Jill hertig Adolf Johan den 11 April 1638.
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Karl Gustaf yttrade någon mindre belåtenhet och den

önskan, att hertigen och "NViirtz skulle hafva uträttat än

mera, blef deu förre missnöjd och begärde af:iked. Karl

Gustaf skickade iiudsältning och bad honom stanna ; men
i Augusti, när Wiirtz, efter konungens befalhiing, afreste

för att öfvertaga befälet i Pommern, dä lemnade hertig

Adolf Johan Preussens försvar åt Biilow och Lorentz

von der Linde och for med Wiirtz till Steltin
5 allt detla

utan konungens tillstånd. Saken var så mycket mer be-

tänklig, som svenska besättningarna i Preussen böljade

lida nöd, och Polen hade då just samlat en betydande

styrka till deras angripande. Karl Gustaf blef förtretad

och gaf sin bror en allvarsam skrapa samt försatte ho-

nom ur all vidare verksamhet. Emellertid anlände pol-

ska hären och började angripa svenskarnas besättningar.

Dessa försvarade sig i allmänhet ganska tappert ; serde-

les generalmajoren Niklas Danckwardt Liljeström i Dan-
ziger-Haupt, ett motstycke till Biilow och Erik Drake i

Thorn. Men brist, hungersnöd och smittsamma sjukdo-

mar gjorde svenskarnas tapperhet fåfäng, och de måste,

efter hvarandra, öfvergifva Dirschau, Gi-audentz, Montauer,

Spitz, Danziger-Haupt, Stum och Strassburg. Vid slutet

af år 16S9 hade Karl Gustaf af alla sina cröfringar i

Polen och i Preussen qvar endast Marienburg och EI-

bingen.

Svenska Pommern blef i Augusti 16S9 angripet,

icke af polackarna sjelfva, utan af deras bundsförvandler,

bi-andenburgare och österrikare, under De Souches. Nä-
stan hela landet eröfrades, och mot Steltin börjades en

allvarsam belägring. Men befälet mom denna stad fördes

af den utmärkte Paul Wiirtz. Vi hinna ej säga mer,

än att han och svenskarna vid försvaret af Stettin visade

samma hjeltemod, som förut vid Krakau. Sluteligen kom
undsättning under Karl Gustaf WVangel j östcrrikarne

måste upphäfva belägringen och gå i vinterqvarter.

Polackarna voro utledsna vid krig, men hade likväl

omigen blifvil angripna af sin närmaste och farligaste

fiende, ryssai'na. Slot sina bundsförvandler, öslerrikarne,
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Luro de ock mycken hade ovilja och fruktan. Allaläni^-
lade dcrföie eflcr förlikning med Svcrge. Karl Gustaf
visade äfven henäc;cnliel dcrför, och sommaren 1659 öpp-
nades imdcrhandlingarna. I Lörjan gick det långsamt;
men sedan svenska krigsmagten på Fyen blifvit tillfånga-

tagen, blefvo äfven Karl Gustafs anspråk betydligt ned-
satta, och han förklarade sig jiu mera villig att frigilVa

hertigen af Kurland, samt sluta fred, endast polska
konungahuset och staten ville afstå sina anspråk på
Sverge och på LifHand. Det var samma villkor, som
polackarna redan 16SS i Juli månad erhudit, och hvilka,
då antagna, hade förekommit alla dcrpå följande krigs-

årens förfärliga eländen. — Nu ändtligen tycktes man å

båda sidor med fullt allvar önska freden; men Karl Gu-
staf hann icke iipplefva dess afslutande.

NIONDE KAPITLET.

DANSKA FÄLTTÅGET 1659.

STORMEN MOT KÖPENHAMN.

Karl Gustafs sednare planer mot Dannemark hade
hitintills nästan helt och hållet misslyckats. Till deras
genomdrifvande återstod blott ett enda medel; nemligen,
alt under vintern mellan 16o8 och 16S9 med storm er-
Öfra Köpenhamn. Längre fram skulle det blifva alldeles

omöjligt; ty Holland tillagade en ny flotta att dermed
vid första öppet vatten undsätta staden; och på annat
håll rustade österrikare och brandenburgare att från
landssidan öfver Jutland och Fyen komma samma stad
till hjelp. Slutligen märktes nogsamt, huru på vanligt
sätt hos alla furstar och folk det mer och mer utveck-
lade sig en sinnesstämning, som önskade olycka åt eröf-
raren och räddning åt hihetskämparna. Hvad som der-
före skulle ske, borde också ske snarliga.

Men företaget var vådligt. Köpenhamn räknade nu
15,000 man mer eller mindre beväpnade försvai are; svenska
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hären säges hafva utgjort knappt hälften deraf. Dan-

skarna atnjölo fördelen af goda qvarter i en stor stad;

svenskarna dei'emot i sina jordkojor sleto ondt under

den kalla och fuktiga vintern. Danskarna kunde i an-

seende till sin niyckcnhct skiftevis arbeta och hvila och

voro derföre också friska och vid godt mod; de fåtali-

gare svenskarna måste deremot oupphörligt anstränga

sina krafter, och voro derföre trötta och missnöjda.

Svenskarna fördes till striden af lystnad efter ära eller

rof, danskarna af kärlek till fädernesland och rättvisa;

också af förtviflan ; ty de visste, alt utan tappert mot-

stånd skulle dtras herrliga hufvudstad hlifva plundrad

och måhända förstörd. Dessa mot stormningen talande

skäl blefvo anförda af många hland generalerna; också

af Erik Dahlberg. Andra deremot talade om svenska

tapperhelcn oclblionuiif/cns lycka; om exemplet afslor-

mcn mot Fredriksudde och tåget öfver Balt. Nu vore

åter den för Svcrge lyckliga Februari månad med dess

vinterköld inne; och likasom förra året öfver Bälten,

kunde man nu öfver den lillfrusna Kalleboviken gä
sin fiende på lifvct och rigla stormen mot de inre och

svagare delarna af staden. Dessutom; det föresätta

målet, herraväldet öfver Östersjön, vore så stort, alt

man för dess vinnande väl kunde väga en dust o. s. v.

Efter många öfverläggningar blef stormen beslutad. Karl

Gustaf var sjelf benägen för detta djerfva företag, och

äfven nii hänfördes han af sina vanliga, lätt och högt

flygande förhoppningar. Han hade i beredskap en rid-

darevärdighet med namnet Jesu orden, hvilken efter Kö-
penhamns eröfring skulle utdelas åt dem, som dortill

mest bidragit; och några dagar före stormningen, har

han åt en svensk man utfärdat gåfvobref på ett inom

Köpenhamn beläget hus med alla dess möbler och lilk

hörisjheter *).

') Biksarh. Riksregisfratur, d. 29 Januari 16S9. Karl Gu-
stafs öppna bref för Lörje Olsson Grönberg pä danska
kongl. räntmästarens Jius i Kopcubaron,
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Sedan Leslutet var laltadl, blcfvo alla förberedelser

med kraft ocli skyndsamhet vidtagna. Man mätte graf-

varnas ocli isvakarnas bredd och lagade dcrefter storm-

stegar och lyftbroar i ordning, hvarjemnte handgranater

och andra vid stormning vanliga vapen anskalladcs. Un-
der tiden sökte man oroa och trötta staden genom låt-

sade nattliga anfall, isynnerhet den 8 och 9 Februari.

Stormen utsattes till natten emellan den 10 och 11 och

riglades mot 5 serskilda punkter. Första och förnämsta

anfallet skulle öfver den tillfrusna viken ske mot de sva-

gare befästade Kalicboderna, en i det inre af staden be-

lägen strand, nära det kongliga slottet. Denna storm

anfördes af Fabian Fersen, som hade nnder sig Delvig,

La Fayette m. fl. värfvade regementer. Dess reserv stod

under pfalsgrefven af Sulzbach och rikstygmästaren Erik

Stenbock Samt bestod af härens kärna, gardet under

Mortäigne, upplänningarna under Nils Brahe, vestgö-

tarna under Jan Härd, östgötarna under Daniel Prytz,

smålänningarna under Kagg och helsingarna under Karl

Sparre. — Andra anfallet skulle sfee mot Osterport, un-
der anförande af Gustaf Baner, Wawassor och Asche-
berg, med en hoj) värfvade regementer. Tredje anfallet

skulle af Klas Tott öfver Amager ledas mot Krislians-

havn. Tre andra smärre troppar, under Frölich, Both
och Fitinghoff, skulle svärma omkring och genom låt-

sade anfall oroa och skingra besättningen. Sisla dygnet

före stormen fingo tropparna hvila och muntrande för-

plägning och derjemntc, som några säga, löfte om tre

dagars plundring, ifall staden eröfrades. För att mot
snön vara så omärkbara, som möjligt, skulle främsta le-

den hafva livita skjortor öfver kläderna. Till iällteckcn

logos halmvasar, vridna kring hatt och arm; till fältrop

Gud hjelpe oss!

Köpenhamns innevånare fingo tidig underrätlelse om
svenskarnas afsigt, dels genom öfveilöparc, dels, säger

man, genom • den nu med Karl Gustat oeniga Ulfeld.

Tvännc modiga danskar, vid namn Tuchsen och Bost-

gaard, utspejade svenskarnas alla planer och rustningar,
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längden på deras stegar, till och med dngen för storm-

ningen, och lemnadc om alltsammans fullständig under-

rättelse ät konung Fredrik. Alla nödiga försvarsanstalter

blefvo nu vidtagna, och bland annat iipphöggos isvakarna

till större biedd än svenska lyflbroarnas och stormste-

garnas längd. At enhvar af besättningen anvisades plats,

och öfver gatorna spändes jcrnkedjor, ty man var beredd

att försvara sig i det jttcrsta. — Omöjligt är att be-

skrifva rörelsen i Köpenhamn qvällen före stormningen.

Alla visste, hvad under den kommande natten förestod,

och männerna åto, som många trodde, den sista qvälls-

varden tillsammans med makar, mödrar, systrar och

barn. Känslorna växlade mellan oro och hopp, mellan

ångest och ett segerbådande mod. Det sista tyckes hafva

varit allmännaste sinnesstämningen, och, när aftonmålti-

den var slutad, bundo männerna fälttecknet, en hvit näs-

duk, kring hatten, fattade vapnen, togo afsked af de sina,

och skyndade ut till vallarna. — Qvinnorna qvarlemna-

des; men många af dem i stället för att tillbringa nat-

ten under qvidande och förlviflan, beredde sig att del-

taga i försvaret; och nian säg borgarhustrun, efter man-
nens bortgång, sätta pä elden sin största kittcl och deri

uppkoka vatten, samt sedan med sina pigor bära den

till vallen för att öfver de stormande fienderna uttömma
dess brännande innehåll.

Klockan 1 om natten uppbröto svenskarna från lä-

gret, och enhvar tågade till sin plats. Konungen dellog

ej sjelf i stormen utan stannade ett stycke derifrån, för

att leda det hela. Nu kom Fabian Fersen med första

sväi'men och främst i spetsen här som öfverallt drefvos

en mängd sammanfösta seländska bönder, hvilka tvungos

att bära broar och stegar och tillika mottaga första kul-

regnet. Svenska tropparna voro vid godt mod och gingo

som till en väntad seger, sjungande mot fienden. Men
i hoppet att öfverraska denna sednare fann man sig ge-

nast bedragen. Danskarna voro alla på sin^ platser. Re-

dan på afslånd blefvo svenskarna mottagna af kanonku-

lor, ocli när stormfolket kom än »armare, öppnades fråa
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vallarna cii så häftig musköteld, att det var, säger en

samtida författare, som en ständigt Llossandc eldkrans

omgifvit staden. Konung Fredrik, åtföljd af general

Schack, gick öfverallt omkring och uppmuntrade de sina;

och de vid Kallebo angripna posterna försvarades med
utmärkt mod af hoffolket, studenterna och en tropp ge-

säller å ena sidan, samt af holländska Låtsmäu ä den

andra; och voro dessa sednare till så mycket mer nytta,

som de förstodo att handtera, icke Llott musköten, utan

äfvcn kanonerna. Men midtunder denna hiiijandc eld,

trängde dock svenskarnTi framåt, Lånade sig väg öfver

isvaken, öfver grafven, uppryckte pålverket, reste storm-

stegarna och började klättra upp för vallen. Redan stod

den förste svensken på dess öfversta kant, men i samma
ögonblick blef han ock af general Klas Ahlefeld genom-

borrad och lillbakastörtad i grafven. I detsamma och i

hans ställe uppsprungo dock två svenska officerare och

en soldat; men äfven dessa Llefvo genast tillbakakastade,

ty danskarna strömmade till den hotade punkten; och

nu kom öfver de stormande en störlskur, icke blott af

muskölkulor, utan af nedkastade stockar, stenar och sjud-

hctt vatten, hvarjemnle de togos i sidan af elden från

de närmsta bastionerna. Mot denna öfverlägsenhet både

i antal och ställning kunde stoi^mfolkel ingen ting åstad-

komma. Utsatta för fiendens eld, men utan att kunna

skada honom tillbaka, försvarade dock svenskarna med
lejonmod sin i grafven intagna plats, tills den i ordets

sannskyldiga bemärkelse blifvit en graf för flerc hundra

bland dem ; deribland också många af det högre befälet.

Längst bland alla bibehöll Persiska regementet sin plats;

men slutligen och förtviilande om segern började också

de draga sig tillbaka, och med denna olyckslidning må-
ste deu utskickade Dahlberg återvända till konungen. Dä
befalltcs Erik Stenbock att med smålänningarna skynda

tdl hjclp. Men redan vid första anloppet lick Stenbock

en kula genom bröstet, och hans öfverstelöjlnant föll li-

kaså, hvarefler troppen utan ledning råkade i villervalla.

Då framskickade konungen Per och Karl Spaire med
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Stidernianlänttingarna och elt niinat smäl3n(lslct regemente;

men det var alt skicka dem, icke segern utan döden till

möte; ty mot sådana och sä försvarade vaUar var döden
den enda hjeheära, som kunde vinnas. Och denna ära

vanns äter igen af några hundrade svenskar; den, men
ingen ting mer. Konungen, sörjande öfver sina tappras

fall ocli inseende företagets omöjlighet, lät äudteligeu

hlåsa till återtåg.

På snnima tid hade Klas Tott stormat Krislians-

havn och de andra smärre tropparna kringsvärmat slä-

den, men ingendera kunnat något uträtta mot den alJe-

städes uppmärksamma och tappra hesättningen.

Sedan stormen mot Kallcbo hlifvit afslngen, och
längre fram pä morgonen, förde Gustaf Baner sina trop-

par mot Osterport. Här hade holländarne sin egentliga

plats. Dessa aflossade i Lörjan icke ett enrla skott ; men
sedan svenskarna kommit på nära håll, mottogo de dem
med så mördande salvor, alt stora hopar soldater bort-

sopades, general Wawassor föll, och Rutger Asclicberg

måste svårt särad Läras ur striden. Svenskarna fram-

trängde dock till grafven; men då befanns, att der va-

rande isvak blifvit upphuggen till vida större bredd, än
de tillagade lyftbroarnas längd, så alt det för svenskarna

var en i'ullk*ondig omöjlighet, att komma deröfver. Elter

en kort men häftig kamp måste de också här med myc-
ken förlust afstå Irån försöket. Så på alla punkter lill-

hakaslagen tågade Karl Gustaf i det gryende dagsljuset

med sina återstående svenskar tillbaka till jordkojorna i

Karlstads liiger.

Men ur Köpenhamn strömmade vid samma tid dan-
skarna under jubelrop och plundring ut öfver nattens

slagtfält. Kring vallarna aflossades kanonerna i dånande
segersalvor, och inne i staden afsjöngs ett högtidligt Te

Dcum. Till stridens minne blef en skådepenning slagen,

hvars prägel visade, huru svenskens hand utsträcktes ef-

ter Danncmarks krona, men blef i detsamma af en dansk

sabel afhuggen. Ofvcr hela förelaget utkom en beskrif-

ning med litiel : dansk helvägg, koJiad al svenskarna.
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huru gota lejonet höll pu alt öfver nnirariia stiga in i

en stad; men huru tvänne andra lejon, del norrska med
Sankt Olofs yxa och det holländska med sina pilar

drefvo det tillbaka. I Köpenhamn höll man sedermera

ärligen en jubelfest till minne af denna strid. Den fira-

des oafbrutet ända till 1766, dä den afskaffades vid

konung Gustaf den tredjes förmälning med Sofia Magda-
lena af Dannemark.

De stridandes förlust var mycket olika. Danskarna

iippgifva sin till omkring 20 personer; troligen för litet,

ehuru den efter all anledning var ganska ringa. Sven-

skarna förlorade efter egen uppgift ISOO, efter danskar-

nas, 5- till SOOO man. Huru stor förlusten också mä
hafva varit: de återstående svenskarna voro likväl starka

nog, att också hädanefter kxmna försvara sin ställning

och hälla Köpenhamn inncitängdt samt Seland och Fjcu
under oket.

KEIGSHÖRELSERNA I DANNEMARK, SOMIAREN 1659.

Oaktadt den misslyckade stormen mot Köpenhamn,
ville Karl Gustaf likväl alldeles icke släppa det rof, han
ännu hade i sina händer; ulan ju häftigare detta sökte

rycka sig löst, desto djupare tryckte svenska lejonet sina

ramar in i dess sidor. Fästningen Fredriksudde måste

visserligen öfvergifvas ; ty de många vid stormningen

16o7 fallna danskarna, tunnt nedmvllade i jorden, spridde

en odräglig och pesthotande stank. Deremot lät Karl

Gustaf befästa flera på öarna belägna platser, i synnerhet

Köge, Kronenborg och Karlstad. Pä sistnämnde ort

började man att, i stället för de förra jordkojorna, upp-
föra ordentliga trädhus, ett tydligt teckep, alt konungen
ämnade i det längsta försvara densamma. Det var ock

så väl valdt, att man från delta lilla Karlstad höll det

stora Köpenhamn under hela året 1659 ganska härdt

inspärradl. Brislen pä lifsmedel var i sistnämnde huf-

vudstad ofta mycket kännbar; och i Mars 16S9, ved-
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förräderna så medtagna, att många personer förgingos af

köld, och sjelfva riksråderna ansago som en nikd att få i

kungsparken på Amag nedhugga ett eller annat ekträd

;

ja så, alt konung Fredrik i serskilda bref för hvarje

gång Lestämde, huruvida den ifrågavarande rådsherren

skulle få taga en, två, eller på sin höjd trenne ekar.

Åtskilliga försök gjordes att Lchia landet. Danska

flottan gick tidigt till sjös och hade under sommaren

mot den svenska ett par mer eller mindre lyckliga trälF-

ningar, dock utan någon afgörande följd. — En betyd-

lig styrka österrikare, polackar, hrandenburgare och dan-

skar, under anförande af Montecuculi och kurkirsten

Fi-edrik Wilhelm, tågade uppåt Julland, samlade en

mängd farkoster och sökte dermed den 28 Juni sätta

hela krigshären öfver till Middelfart på Fyen. Men
svenskarna under Wrangel mottogo dem vid stranden sä,

att hafvel betäcktes af spillror och blod och de angri-

pande måste med oförrättadt ärende och stor förlust

draga sig tillbaka. Efter detta försök blcfvo svenskarna

under hela sommaren i ostörd besittning af Fyen, Seland

och närmaste småöar. Le tillälo sig dirstädcs inga grym-

mare våldsgerningar, men landet trycktes dock genom en

långsamt utsugande behandling. Flcre adcliga dervarande

gods bortskänktes åt svenska herrar. Folket underkasta-

des knektutskrifningar, så stränga, alt redan i Februari

1659 hade man för andra gången tagit hvar femte man.

Vi hafva redan berättat, huru vid stormen mot Köpen-
hanm seläudska bönder drelvos i spetsen iram mot sina

egna landsmäns kulor. Vid Kronenborg såg man eu

längre tid 1200 seläudska män och qvinnor, hvilka, ehuru

uthungrade och matta, likväl nödgades träget och dage-

ligen arbeta på fästningens iståndsältande åt svenskarna.

Detta och mera dylikt underhöll och ökade för-

bittringen, och här och der utbrusto större eller mindre

resningsförsök, lika gnistor uppstigande från den under

askan glödande elden. Sä utom och bredvid den form-

liga soldalicjdcn började der ett folkkrig, visserligen min-

dre regelbundet, men i längden mera vådligt; ty hvarje
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dansk man eller qvinua, ung eller gammal, dellog med
ifvei' dcri, och striden fördes på lif och död. Ofta föllo

svenskar; än oftare danskar. Vid dylika upplopp blefvo

t. ex. på Möen 200 bönder och vid Korsöcr 2000 ned-

huggna. — Vid Kronenborg uppgjordes en plan, att

med tillhjelp af det arbetande landtJolket öfverraska sven-

skarna och återtaga slottet. Många personer kände hem-
ligheten; men tego troget. En af dem skulle ro till

Köpenhamn med bref från de sammansvurna. Under den

nattliga färden såg han en båt nalkas och trodde sig

förföljd, band derföre brefven vid en sten och kastade

dem i halvet. Tråden brast, brefven flöto till Lands-

krona, hittades af svenskarna och röjde s?i hela anlägg-

ningen. Nu följde pinliga förhör med sina afrättningar,

och anförarens, Stenvinkcls, hufvud sattes på en påle utan

för Helsingör. Några dagar derefter såg man en engelsk

matros äntra upp för pålen, kamma och kyssa det blo-

diga hufvudet och dervid helt högt utropa : i sanning,

du var en trofast dansk man! — I Malmö samman-
spunno flere borgare och, som man tror, äfven Coifits

Ulfeld en anläggning att återlemna staden till danskarna.

Tecken åt Köpenhamn gafs genom en ytterst vid stran-

den anbragt liten fyrbåk, hvilken kastade en smal ljus-

strimma utåt sundet; men var åt land- och stadssidan

helt och hållet mörk, så att den icke kunde upptäckas.

Redan vid jultiden 16S8 var allt i ordning och det

skepp, som skulle understödja utbrottet, afgick två gån-

ger efter hvarandra från Köpenhamn. Första gången blef

det af storm tvunget att återvända; andra gången satte

det på grund, så alt företaget äfven då måste uppskju-

tas. Under tiden blef det upptäckt. De sammansvurnc

lemnade nemligen och afhemtade sina bref i en ask, som
hvarje gång nedgräfdes i en utanför staden varande sand-

grop. En riif gick förbi, vädrade spår af menniskohand

och framkrafsade lådan. Den hittades af svenskar; an-

läggningen röjdes, och tlcre bland Malmö borgare mistade

sina hufvuden. — Ifrigast voro danskarna i trakten af Kö-
penhamn, Karlstad och Kronenborg. Det var i dessa
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nnjder, som de förut omtalade Tuchseii och Rostgaard

drefvo sitt spel. An r_)klbararc, i synnerhet i folkets

mun, blef Sven Pålsson. I början var han anförare lör

snapphanarna i Göinge, men gick efter freden i Roskikl

öfver till Seland och deltog ifrigt i sednare kriget. Han
var serdeles skicklig all under allehanda förklädningar,

som krämare, klockare, till och med som halt tiggarkäring,

smyga in bland svenskarna och utspeja deras afsigler lör

att sedan ölvcrraska och nedhugga de utskickade tropp-

afdelningarna. Det var isynnerhet i trakten kring Jungs-

hoved, som han mest dref sitt spel. Svenska befälhai-

varen pä detta slott satte elt pris på den farlige parti-

gängarens hufvud. Kort derefter, då samma befälhafvare

en afton stod vid fönstret och skådade utåt nejden, kom
en kula och krossade hans eget. Svenskarna sprungo'

förgrymmade ut för att söka gerningsmannen. En till

slottet nyss ankommen soldat påstod sig hafva sett, hvart

lönnmördaren sprang, och blef derföre vägvisare. Det

var en lörklädd dansk, hvilken nu narrade svenskarna

in åt skogen och i ett bakhåll, der de fleste jemmerli-

gen nedskötos. Så berättas Sven Pålssons bragder; och

länge efteråt, när nejdens allmoge fann i sandåsar och

moras benen efter menniskor, påstodo de, alt det var

efter sådana svenskar, som Sven Pålsson hemligen öfver-

raskat, nedhuggit och undangömt i jorden.

Förbittringen gick än längre, och Karl Gustaf fick

erfara inkräktarens vanliga och sorgliga lott, nemligen att

se sin person och sitt eget lif mål för det bittra hat,

som alstras af fosterlandskärlek, förtryck och förtviflan,

och hvilken sinnesstämning slutligen ofta anser för Icfligt

hvarje medel att befria fäderneslandet från dess fiende.

Så berättades, huru en student sökte tillfälle med förgift

afdagataga svenska konungen, och att en dansk prest äm-
nade med krut spränga samma herre i luften. En tre-

dje dansk uppehöll sig vid Kr^onenborg och hade an-

skalTat falska nycklar till flere dess dörrar. Afsigtcn var

att hemligt intränga och mörda Karl Gustaf och dess

drottning. En natt lyckades han smyga genom flere
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rinn, men Wef docl<, innan han framkom lUI konungens,

upptäckt och tagen. Han bekände öppet sin afsigt och

Llcf genast afrättad.

Så antog detta krig mer och mer det dystra lynne,

som alltid utmärker striden mellan en eröfrare och ett

folk, som kämpar för sin frihet och sitt sjelfhestånd. I

det hela ledde det ännu icke till några afgörande följder;

så mycket mindre som det formliga soldatkrigct Llcf un-

der sommaren 16o9 fördt med sä mycken lamhet, alt

det nästan säg ut, som de stridande ingått vapenhvila.

Det var också i verkligheten något dcrät liknande, såsom

vi uti nästa afdelning skola utförligare visa.

KONSERTERNA I HAAG.

I detta andra krig mellan Sverge och Dannemark togo

nästan alla europeiska staterna parti för det scdnare.

Österrike och I?randenburg med mera bitter och person-

lig ovilja mot Sverge och dess konung yrkade, att denne

hade genom infallet på Seland förverkat roskildska fre-

dens frukter, och att man borde åt Dannemark återlörskalFa

åtminstone de flesta vid nämnde tillfälle afträdda Lmdskap.

Handelsstaterna, England och Holland, hade deremot en

annan åsigt. Dessas rörelse på Östersjön var ganska betyd-

lig; i sj^nnerhet holländarnes, hvilka beräknade att ensamt

Amsterdam hade dcri utelöpande ett kapital af 60,000,000

(pyllen eller riksdaler?) De pästodo, att hela denna summa
blifvit liggande ofruktbar genom de hinder, som nordiska

kriget lade i vägen för handeln. Dessa staters första

önskan var sälcdcs fred emellan Sverge och Dannemark,
ock del så snart som möjligt. — Ytterligare mindes

man, huru konung Kristian den fjerde egenmägtigt bela-

stat östersjöhandeln med en mer och mer uppdrifven

sundstull; och man fruktade, att försöket kunde förnyas

af Dannemark, om detta återfinge Skåne; och af

Sverge, om detta jemnte Skåne äfven finge Seland.

Handelsstaternas andra bestämda och orubbliga önskan

var dcrföre, aU ingen af de nordiska magierna skulle
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ensam äga båda stränderna af sundet; utan all Skåne
borde tillhöra Sverge och Seland Dannemarli. Det var

denna sjömagternas orubbligt fattade och vcrksluUda fö-

resats, som till en stor del bidrog att åt Sverge försäkra

bibehållandet af Skåne och Blekingen.

Frankrike ville ej, att Karl Gustaf slculle genom
Dannemarks cröfring blifva ensam herre öfver hela norden;

men det ville ej heller, att Svei'ge skulle betydligen för-

svagas. Det önskade tvärtom, att nämnde rike måtte

förblifva tämligen starkt, och så snart möjligt var, befriadt

från danska kriget, för att sedan kunna kraftigt lipp-

träda emot Österrike. Frankrike delade således i all-

mänhet sjömagternas äsigler. Under ledning af den stora

holländska statsmannen Johan De Witt afslöts derföre

mellan Holland, England och Frankrike den 11 Mnj

1639 den första så kallade konserten i Haag. Innehål-

let var, att man skulle förmå Sverge och Dannemark att

sluta fred med förnyande af alla de i Roskild bestämda

villkoren, undantagande den punkt, som förböd främ-

mande flottors inträde i Östersjön. Karl Gustaf tycktes,

ehuru ogerna, vilja foga sig efter haager-konserlcns önsk-

ningar. Dannemark deremot, uppmuntradt af svenskarnas

sednare motgångar och i förlitande pä sina förbundsbrö-

der. Polen, Österrike och Brandenburg, hoppades återfå

mycket, kanske allt, hvad det i Roskild förlorat. Konung
Fredrik förklarade derföre, att han ville häldre uppoffra

allt, än underkasta sig så obilliga villkor. Om, svarade

holländska sändebudet, eders majestät icke gör del god-

villigt, så torde det komma att ske af nödtvång. —
Hvem skall tvinga mig? frågade Fredrik. — Frankrike
och England, svarade holländaren. — Nej! återtog

Fredrik, hvarkcn de, ej heller ni sjelfva; nej icke ens

om sjelfva fånen vore med. Jngen skall kunna förmå
mig all ingå en vanhederlig fred. 1 en formelig skrif-

vclse till regeringen i Haag, yttrade han: om Holland,

som inlockat mig i kriget, nu öfvergifvcr mig och vill

till och med föreskrifva mig tvungna fredsvillkor, då
skall jag, som fordom konung David, jemntemiU folk



121

ödmjuka mig inför Herran, och sedan i Hans namn
gå ensam mot den svenske Golialh, kämpa och må-
hända falla, dock alltid med äran. Några dagar der-

efter eller den 1 Juli blef i sjelfva verket en allmän

fäste- bot- och bönedag af Köpenbarans invånare hål-

len, och det så talrikt och med så mycken andakt och
hänförelse, att det tydligen sågs, huru allt folket de-

lade sin konungs tänkesätt.

Holländarne verkställde likväl sin hotelse så till

vida, att de ej mer lade något hinder i vägen för sven-

skarna, hvilka äfven iakttogo tillfället af vintern och

denna Hollands efterlätenhet , samt bemägtigade sig

öarna Falsler, Laaland och Mön. Emedan således

Sverge, Frankrike, Holland och England, alla vore ense

om roskilderfredens förnyande, så hade äfven Danne-
mark troligen snart blifvit tvunget till bifall, om ej an-

dra förhållanden inträffat.

Men just i detsamma skedde inom England en stor för-

ändring. Den försvenska partiet något benägne protektorn

Richard Cromwell nedlade regeringen, hvilken öfver-

togs af det med Holland mera liktänkande parlamentet.

Holland sjelft lutade alltid till Dannemarks parti. Det, och

likaså England, önskade dessutom, att Dannemark måtte

återfå Trondhjems amt ; ty derifrän heratade begge

sjömagterna både fisk och skeppsvirke; och denna han-

del hade under svenskarnas korta välde blifvit med
svära afgifter betungad. Den 14 Juli blef derföre mel-

lan England och Holland den andra konserten i Haag
afslutad, med Frankrikes, icke underskrift, dock bifall.

Innehållet var, atl Sverge och Dannemark skulle förnya

roskilderfreden, dock nu med det undantag, att Sverge

borde för den skada, som genom sista anfallet föror-

sakades Dannemark, afstå från sina anspråk på Trond-

hjems amt och på ersättning för Guinea-rofvet. Dess-

utom förklarades, att den af båda konungarna, som
först antog dessa villkor, skulle genast erhålla Englands

Fryxells Ber. XII. 6
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och Hollands hjelp alt tvinga den andre konungen till

ett lika antagande. I en tredje konsert af den 25
Juli lästes än strängare hotelser, så framt ej båda

konungarna ville forlikas.

Det var ett ovanligt skådespel att se främmande

stater, oombedda, uppträda och föreskrifva fredsvillkor

(ör tvänne andra sins emellan krigande magter. Både
Fredrik och Karl Gustaf blefvo ytterst uppbragta; och

ej minst deröfver, att det var tvenne republiker, tvenne

folkregeringar, livilka sålunda djerfdes stifta lag för

tvenne krönta bufvuden. Karl Gustaf hade antagit

iörsta haager-konsertenj men nu ville man, det oaktadt,

påtruga honom andra och sämre villkor. Vid under-

rättelsen om dessa sednare förslag utbrast han bland

sina förtrognaste i häftiga ordalag. Jag är en konung,

sade han, och dertill en segerrik eröfrare, och jag

Jtan och bör ej låla mig mäslras och trotsas af två

republiker, bland hvilka den ena afsatl och den andre

mördat sin furste. Det är underligt, att dessa en-

gelsmän, med sina händer, drypande af konungablod,

våga komma för mina ögon. Begge republikernas

ombud hade emellertid enligt sista haager-konserterna

uppsatt ett förslag till fredspunkter mellan de båda

nordiska konungarna. De lemnade det först till konung

Fredrik, hvilken mottog skriften och begärde betänke-

tid. Sedan kom ordningen att lemna det till Karl

Gustaf. Men emedan ombuden kände hans motvilja

för de sista ändringarna, utverkade de frihet åt det

hittills i Köpenhamn fångna svenska sändebudet Sten

Bjelke och förde honom med sig, för att såmedelst om
möjligt mildra konungens vrede och bereda sig ett vän-

ligt mottagande. På engelska sidan var den bekanta

republikanaren Algernon Sidney en bland ombuden.

Vid företrädet framlemnade han åt konungen en rulle

papper. Hvad är det? frågade Karl Gustaf. Sidney

svarade: det innehåller de tre förenade magiernas

önskningar. Med vrede i blick och åtbörd utbrast

konungen : om det är edert förslag till fred, så vill
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jag iclc mottaga det! Jag undrar, att ni cngehmän
som ändå viljen vara mina vänner, undcrslån eder
att föreskrifca mig lagar. Jag vill gerna mottaaa
eder som fredsmäklarc, men alldeles icke som domare— Men eder, fortfor han, vändande sig till hollän-
darna, i, som aren mina fiender, eder vill jaq alldehs
icke hafva till fredsmäklare. Derpå än mera uppbraot
vf<nde han sig till håda, och sade: M lHen på edrk
flottor och vågen sålunda föreskrifva mig laqar och
villkor; men, och härvid trädde han två steg tillbaka
och slog handen pa svärdet, med detta milt svärd skall
jag sönderhugga alla edra planer. Fören hastint edra
flottor ifrån Kronenhorg; eljest låter jag skjuta dem
% sank. Förgäfves sökte ombuden blidka honom- demåste aflägsna sig efter att i en mängd personers när-
varo hufva bhfvil pa anförde sätt behandlade Dan
skarna gladdes och väntade, att svenska konungens för"hetsnmg skulle beveka England och Holland att skafTaDannemark an bättre villkor. Brandenburg och Österrike
sökte afven förmå handelsstaterna dertill A andra s'-dan och oaktadt ofvannämnde uppträde, bemödade sigKarl Gustaf att med serdeles lysande Jöflen locka Holland t,ll s.tt parti. Men båda sidornas bemödanden
voro forgafves. Sjömagterna vidhöllo orubbbVt sitt engäng fattade beslut. Deras flottor Jågo i sundet, vak-tande, men overksamma. De hade i April och Mafkunnat hmdra Wrangel från att eröfra nåsra bland»måoarna; de hade i Juni kunnat hjelpa kurfurstenmed den förenade hären öfver till Fyen ; de had'e un-der hela aret kunnat hjelpa svenskarna eröfra Könenbamn; men de hjelpte ingendera, utan botade huloch bundo sålunda äfven bådas bänder. Detta varhufvudorsaken t.U den slapphet, h varmed kriget fördesunder sommaren 1659. ° iu'"es

f 1- f ^^"^.,'^'-°i«™''' var dock Dannemark den oiem-

underhall b efvo både Fyen och Seland alldfles u !
merglade. I Köpenhamn var bristen tidlals så stor
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alt på sjelfva konungens bord utgjorde sill och salt

kolt den förnämsta rätten; och det ansågs som en dyr-

bar vängåfva, när holländska amiralen ditsände en hop
fogel och annat färskt. Sä på hofvet, och i förhäl-

lande dertill bland de fattigare klasserna. Drifven af

denna nöd och tillika enligt Österrikes tillstyrkan för-

klarade ändteligen konung Fredrik, att han ville antaga

den sista haager-konsertens förslag. Karl Gustaf der-

emot foilfor att vägra. Flere gånger sökte de tre

inagternas ombud att öfvertala honom, men fåfängt.

Slutliga svaret blef, alt han gerna ville moltaga dcm^

som vanliga fredsmäklare ; men deremot våga allt,

ja sitt eget lif häldre än alt underkasta sig deras fö-
reskrifter. Man hade aldrig, sade han, i historien

hört omtalas, att medlarne påtvinga de krigförande

freden och dess villkor; ej heller, alt republiker vilja

föreskrifva lagar åt andras konungar. Han sjelf ville

ej heller genom alt undergå något sådant nedsätta

sin ära och sill anseende. Följderna af detta hans

beslut framträda i nästa afdelning.

SVENSKiRNES NEDERLAG Pl FYEN.

Så snart svenska konungen afgifvit sitt nyss an-

förda svar, beslöto de trenne magierna, att holländska

flottan skulle genom fiendtligt uppträdande tvinga ho-

nom till eftergift. Genast seglade derföre Ruyter till

Köpenhamn, dref undan de svenska vaktskeppen, för-

såg staden med lifsmedel, öppnade för densamma fri

tillförsel samt aflemnade 4000 man hjelptroppar. Til-

lika lofvade han att numera understödja ett landstig-

ningsförsök mot svenskarna på Fyen. Delta verkställ-

des på två olika punkter. Eberstein med österrikare,

polackar, brandenburgare och några danskar gick från

Jutland öfver till Middelfarl, nästan utan motstånd.

Danskarna jemnte holländska och engelska hjelptrop-

parna under anförande af general Schack och beledsa-

gade af Ruyter, landstego vid Kjcrterainde. De funno
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molstånd ; men holländarna sprungo i vattnet, vadade i

land och lyckades att med tillhjelp af flottans kanoner

lördrifva svenskarna från stranden.

Dessa sednare slodo under pfaltsgrefven af Sulz-

bach, ty Wrangel hade blifvit skickad till Pommern.

Pfaltsgrefven hade kunnat kasta sig öfver och måhända

tillintetgöra, först Schack med dess troppafdelning vid

Kjerteminde och sedan på samma sätt Eberstein vid

Middelfart. I dess ställe drog han sig baklänges till

Nyborg, så att Schack och Eberstein den 11 Nov. obe-

hindradt förenade sig vid Odensee.

Karl Gustaf med drottning och främmande sände-

bud, var på Falster, sysselsatt med muntra jagtpartier,

när han just vid en måltid fick underrättelse, att den

förenade flottan med landsligningstroppar om bord va-

rit synlig i farvattnen. Konungen gissade dess afsigt,

men leg, dolde sina tankar och deltog i den glada

måltiden tills inpå natten. Tidigt följande morgon red

han kring ön, ordnade dess försvar och tog så afsked

af de främmande ministrarna. Fienden har, sade han,

infallil i miU land och jag Tian ej längre hafva den

äran stanna hos eder, mina herrar! Derpå skyndade

han öfver till Seland. Som vanligt såg han dock min-

dre faran än de möjliga fördelarna. Han yttrade den

förhoppningen, att alla de fiendtliga tropparna skulle

blifva tagna och förvandlade till en efterlängtad för-

stärkning åt hans egen här. Men vid ankomsten till

Korsöer insågs lätt det betänkliga af ställningen. Karl

Gustaf blef i hög grad orolig, mindre öfver den möj-

liga förlusten af Fyen, än den af hans pröfvade trop-

par. Han ville, att pfaltsgrefven skulle skyndsamt föra

dem öfver till Seland; men fartyg felades, och hol-

ländska flottan låg vaktande i Stora Balt. Han ville,

att pfaltsgrefven skulle öfver Lilla Balt föra tropparna

undan till Jutland ; men på denna sida stodo Eberstein

och Schack i vägen. Han ville vinna tid, började der-

före underhandlingar och erböd åt Holland hela Fyen;

m£n fienden lät icke på sådant sätt narra sig. Han
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ville sjelf skynda sina troppar till hjelp; men faranatt

blifva i Stora Balt af holländarna uppsnappad var allt-

för stor. På en dag skickade han till sin egen flotta

i Landskrona fyra serskilda skiftevis hvarandra motsä-

gande ilbud, iin att hasta till Stora Balt och än att

fclanna qvar i Sundet ; sådan var den oro, den oviss-

het, hvari han sväfvade. Slutet blef, att Gustaf Otto

Stenbock, med nåj^ra hundrade man afsändes och kom
lyckligt öfver till JNyborg.

Denna stad är belägen på en udde, som sträcker

sig långt ut i Stora Balt, och hvars yttersta spets kal-

las Knuts-hufvud. Tvärtöfver början af samma landt-

tunga hade svenska tropparna tagit plats och uppkastat

lälla förskansningar. De anfördes af pfaltsgrefven af

Sulzbach och Gustaf Otto Stenbock, samt utgjorde vid

pass 5000 man; för det mesta värfvade regementer;

dock gamla kärntroppar, pröfvade under danska, pol-

ska och icke få under fordna tyska fälttågen. Den 14

INovember kommo Schack och Eberstein, medförande

10,000 man. De angrepo genast. Striden blef ganska

häftig. Fienden, dubbelt manstarkare, och med den

lysande ulsiglen alt tillfångataga hela svenska hären,

Jörnyade sina anfall gång på gång. Svenskarna käm-
pade med en tapperhet, värdig deras gamla krigsära,

och slogo tre gånger det fiendlliga rytteriet tillbaka.

Pfaltsgrefven af Sulzbach utmärkte sig både som här-

förare och som krigare. Hvarhäldst ett regemente skulle

rycka fram mot fienden, eller ett annat började vackla,

skyndade han om möjligt dit för att leda det förra

och stödja det sednare. Hästen blef skjuten, men han

kastade sig på en ny och fortsatte striden. Med egen

hand nedhögg han polska hjelptropparnas anförare, öf-

verste Przimsky, en dansk öfverstlöjtnant Rantzau och

sex andra fiender. Men all både hans egen och hans

troppars tapperhel kunde ingenting vinna. Fiendens

rytteri blef visserligen tillbakakastadt ; men när det

skulle fullkomligen skingras af det föiföljande svenska

rytteriet, blef delta sednaie hejdadt genom sina egna
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skansgrafvar och af holländska fotfolkets ihärdiga mot-

stånd. Derigenoni fick den skingrade men öfverlägsna

fienden tid att bakom hoUändarne ordna sig till ett

nytt, ett fjerde anfall. Svenskarna, uttröttade, öfver-

mannade, måste vid den annalkande qvällen draga sig

tillbaka än längre ut åt udden. Slaget var förloradt;

de sjelfva likaså. Af 5000 stodo blott 3000 qvar;

och dessa på en smal landttunga innestängda, vesterut

af en nära tredubbelt manstarkare, segrande fiende;

österut af hafvet och den utanför Knutshufvud liggande

holländska flottan. Räddning var ornöjlig och morgo-

nen derpå, måste alla gifva sig till krigsfångar. Stri-

den hade likväl varit blodig. Af de besegrade sven-

skarna lågo 2000 döda på fältet, af segervinnarna om-
kring 1000.

Dannemark och dess vänner hoppades af denna

framgång ganska lysande följder; nemligen, att seger-

vinnarne skulle medelst holländska flottan landstiga på
Seland och sedan med tillhjälp af Köpenhamns besätt-

ning fördrifva dervarande svenskar. Ofverskeppuingen

hade också af Ruyter kunnat verkställas på några tim-

mar, hvarefter svenska tropparna troligen blifvit inom
kort innestängda uti Karlstad och måhända tagna.

Men helt oförmodadt och till största harm för bunds-

förvandterna vägrade Ruyter att till ett sådant foretag

låna sin flotta; och under förebärande af den annal-

kande vintern seglade han genast till Liibeck. Sjö-

magierna vidblefvo orubbligt det engång tagna beslutet

att icke låta någon af de båda stridande konungarna

få en bestämd öfvervigt öfver den andra.

Natten efter trälTningen och innan svenska trop-

parna ännu blifvit tillfångatagna, satte sig pfaltsgrefven

af Sulzbach och Gustaf Otlo Stenbock i en båt och

lyckades under höstmörkret smyga sig genom holländ-

ska flottan, så att de, oskadade, framkommo till Karl

Gustaf i Korsöer. Slutet af den berättelse, de aflade,

var, att hela svenska hären blifvit tagen. Förtörnad,

och måhända syftande på den räddade Stenbock, ut-
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brast konungen : har fan tagit alla getterna, så kunde
han också tagit bocken med! Karl Gustaf sökte väl

sedermera visa lugn och undergifvenhet, men flere

författare berätta dock, huru grämelsen öfver Fyens
förlust var så djup, att den till och med påskyndade
hans sjukdom och död.

SISTA UNDERHANDLINGARNA MED DANNEMARK.

Förlusten af Fyen nedstämde väl i böljan Karl

Gustafs anspråk, men snart återvaknade hans förra, nä-

stan oböjliga mod. Mer och mer fastade han sina

planer vid Dannemark och för alt derslädes kunna göra

så mycket större eröfringar, hade han i förslag alt till

sina andra fienders blidkande afslå Pommern *).

I December öppnades mellan Dannemark och

Sverge fredsunderhandlingar, hvarvid voro som med-
lare tillstädes, å Frankrikes vägnar Terlon, å Hollands

Vogelsang och Huybert, å Englands Fleetwood och
Sidney. Svenska sändebuden föreslogo, enligt Karl

Gustafs befallning, alt roskilderfreden skulle förnyas

med följande hufvudsakliga ändring; nemlii^en , att

Sverge afstode Trondhjems amt, men finge dereraot

Aggerhus amt med Lister, Mandal och Nedenäs m. m.
Fredsmäklarna tyckte dessa fordringar vara alldeles för

högt tilltagna, och Algernon Sidney visade isynnerhet

mycken ovilja mot svenskarna. Konung Karl Gustaf,

sade han, skall af Norrge icke bekomma en enda tums
jord. — Nej, icke ett sandkorn engäng, tillade Huy-
bert. Och, fortfor han, om också sjelfva konung Fre-

drik skulle bifalla derlill, så kunna de båda repu-
blikerna likväl icke tillåla något sådant; ty de måste

för närvarande betrakta sig som ett slags förmyndare
för det nu osjelfsländiga och värnlösa Dannemark. —
Karl Guslaf hade skickat Coyet till Holland för att med
stora löften locka denna stat. I afseende deipå yttrade

*) Rådsprot. d. 16 Oct. 1669.
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Vogelsang: om ocJtså svenska konungen skickade tio

sändebud till Amslerdam, så skall han ändå icke kunna
utverka minsta förändring i vårt beslut. — Karl Gu-
staf hade begärt Aggerhus amt, såsom ett skydd for

Bobus-liin. Sidney svarade: vid roskilderfrcdcn hafva
svenskarna begärt Bohus län såsom skydd för We-
stergölland; nu begära de Aggerhus som skydd för

Bohus-län; nästa gång skola de begära Stavanger,

som skydd för Aggerhus; sedan likaså Bergen och

sluteligen Trondhjem. — Svenskarna hade skrillligen

inleinnat sitt förslag; Sidney tillät sig, att i brädden

insätta åtskilliga anmärkningar och sedan skicka del

tillbaka; en åtgerd, som helt och hållet slridde mot
det undseende, den höflighet, man vid dylika tillfällen

brukade visa bvarandra. Så vågade man numera be-

handla det utmattade Sverge — så äfven Dannemark,
ehuru med mildare ord. Konung Fredrik hade, ser-

deles eller segern på Fyen , hoppats all genom sina

bundsförvandters tillhjelp kunna återfå åtminstone Skå-

ne; men härom ville de båda republikerna icke höra

ett enda ord ; och då konung Fredrik numera sökte

pruta emot haager-konsertens villkor, började man hvi-

ska om ett i verket varande förbund mellan England

och Holland, att, såframt de krigande konungarna ej

innan dess kunde förlikas, skulle till handelns fredande

båda republikerna nästa vår gemensamt eröfra och sins

emellan dela stränderna af sundet.

Dessa hårdsmälta yttranden, dessa förolämpande

uppträden förtöruade Karl Gustaf på det högsta, och
han befallte sina sändebud att en annan gång icke tåla

något sådant utan häldre al bryta underhandlingen..

Den blef också just i detsamma afbruten, men orsaken

dertill var hans egen inlrälFande död *^.

*) De hufvudsakligaste för danska kriget begagnade tryckta

källor äro Pufendorfs båda arbeten, ITolberg, Baden,.
Nyerup, Mailing, Terlon, Meadowe, ManUy, Dahlberg,-

Danska JUagazinen och Thealrum Europceum,
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TIONDE KAPITLET.

OM KONUNG KARL DEN TIONDE GUSTAF.

Konung Karl Gustafs anletsdrag vittnade ora lyn-

net och själsegenskaperna. De blåa, lifliga ögonen

voro framstående, djerfva och befallande, hvilket ut-

tryck, jenante en hög grad af beslutsamhet också hvi-

lade öfver munnen och de stora läjiparna, ja öfver hela

ansigtel. Nedra delen af detta sednare var i förhål-

lande till det öfriga ganska stor och bred och medförde

det uttryck af grofhet, som ofta åtföljer dylika ansigts-

former. Hyen var mörklaggd, och det likaledes svarta

håret föll rundt omkring hufvudet ned på axlarna; ett

förebud till de snart i bruk kommande perukerna.

Ofver munnen sågs en smal, mörk strimma, den sista,

försvinnande lemningen af de rika pip- och läppskäg-

gen i Gustaf Adolfs, och de ändå yfvigare, ned på
bröstet gående hakskäggen under Johan den tredjes

och Gustaf Wasas tider.

Helsan var ej stark och försvagades an mer i mån
af tilllagande fetma. Med en kroppslängd under me-
delmåttan, började nemligen Karl Gustaf redan omkring
sitt tjugufemte år lägga på hullet så starkt, att hans

korta och runda kroppsskapnad ingaf Kristina motvilja

och lockade hennes tunga till speord. Under sista åren

ökades omfånget så^ att konungen deraf både vanställ-

des och besvärades; men det oaktadt var han i hög
grad verksam, vig och rörlig, och det nästan mer än

någon annan svensk regent.

Själsförmögenheterna voro ganska stora; minnet

outtröttligt, likaså lusten och förmågan att arbeta. Han
tålde ej ordet hcqvämlighel, än mindre sjelfva egen-

skapen; och detta hvarkeu hos sig eller andra. Under
fälllågen hade han befallt omgilniugen, alt när bäldst

på natten elt angeläget ilbud kom, eller behöfde af-

sändas, skulle man genast väcka honom; och när så-
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dant verkställdes, visade han aldrig missnöje, utan tvärt

om prisade siua tjenares beslutsamhet och lydnad.

Denna arbetsifver gick så långt, att man tadlande på-

stod, det han stundom, i stället för att som statsman

och härförare leda det hela, fördjupade sig i enskild»

heterna, likasom han varit soldat eller kansliskrifvare.

Hans verksamhet inskränkte sig nemligen icke blott till

det egentliga kriget ulan deltog äfven ganska flitigt i

underhandlingarna med främmande magter. Man har

ännu qvar stora samlingar af hans uppsatser i utrikes

brefvexlingen, alla röjande mycken skarpsinnighet och

fyndighet i tankegången samt lätthet i framställnings-

sättet. Sådant gäller dock ej om handstilen. Denna
var redan af den tjugufemåriga pfaltsgrefven så vårds-

lösad, att skötesvänneu, Lorents von der Linde, öp-

penhjertigt klagade öfver svårigheten att läsa de för-

troliga brefven *], och dessa skrifvelser gäcka ännu i

dag ofta häfdeforskares möda.
Karl Gustaf hade samma lätthet att uttrycka sig

utom som på papperet. Vid riksdagar och främmande

sändebuds företräde hörde man honom ofta tala hela

timmen oafbrutet, och det utan tillhjelp af någon skrif-

telig uppsats.

Detta allt kunde icke låta göra sig utan en ovanlig

grad af skarpsinnighet att genomskåda och lätthet att

uppfatta alla förhållanden. Karl Gustaf ägde också

dessa egenskaper i ganska stort mått; dock på ett salt

som stundom mer liknade slughet för det enskilda fal-

let, än klokhet i ledningen af det hela. Säkerheten

af hans omdöme rubbades någon gång af stolthetens

förhetsningar; än oftare af hans benägenhet att af ringa

anledning och på lös grund bygga stora förhoppningar

och framlidsplaner. Han var i detta afseende ett lyc-

kans bortskämda skötebarn. Vinnandet al svenska

kronan, första årets seger i Polen samt tåget öfver Balt,

*) Riksark. Bref till Karl Gustaf frän furstliga personer.

Från Lorents von der Linde d. 26 Nov. 1647.
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allt framgångar mot och öfver raensklig förhoppning,

ingäfvo vanan alt äfveu för framtiden räkna på sådana

Ivckträffar. Detta gjorde honom alltför vågsani i sina

beräkningar och gaf den slutliga segren åt hans mot-

ståndare, ehuru desse voro mindre både snillrika och

kraftfulla.

Karl Gustaf hade ett mod, som skydde för ingen

fara. Utan tecken till fruktan talade han med perso-

ner, som kommo från pestsmittade orter och i strider-

nas faror dellog han lika med den ringaste soldal. Vi

hafva redan omtalat flera af de lifsfaror, han vid sådana

och andra tilllällen genomgått. Vi vilja berätta ännu nå-

gra flere. — En sen okloberqväll år 1658 rodde konun-

gen på en båt ut i Öresund. Ett svenskt fartyg kora

seglande och såg icke i mörkret den lilla farkosten.

Denne sökte, men mägtade för strömdragets skull icke

komma undan. Han blef öfverseglad och llere bland

roddarne omkommo; men i ögonblicket af samman-

stötningen fattade konungen tag i gallionen och höll

sig der fasthängande till dess besättningen hjelpte ho-

nom och likaledes Scblippenhach opp på fartyget-

Sent om qvällen efter delta äfventyr återkom han till

Kronenborg. Beljenlen, som framför honom bar fack-

lan, tyckte, alt denna icke brann nog klart, och slog

henne derföre mot några i porlhvalfvet stående tunnor,

andra säga vagnar. Dessa voro fullpackade med krut.

JVågra kringstående personer sprungo till och släckte

de på krulkärlen fallna gnistorna, och konungen ryckte

facklan ur betjentens hand och lyste sig dermed sjelf

upp till slottet. — Några veckor efteråt sökte holländ-

ska och danska flottorna att instänga den svenska i

Landskronas hamn. En dag, då sundet betäcktes af

tjocka dimmor, lät konungen, beledsagad af Terlon, uti

en liten båt ro sig ut emot fiendlliga flottorna. Töck-

net var så starkt, att man ej kunde skönja dessa far-

tyg, fastän bålen konjmil dem så nära, att man deri-

från tydligt förnam de talandes röster. Men i ett ögon-

blick skingrades dimman och båten upptäcktes. Denne
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ilade nu med äggad rodd emot stranden, derunder lik-

val förföljd af skott från de fiendtliga skeppen. Lyck-
ligtvis skedde ingen annan skada, än all konungen och
Terfon öfveistänktes af vatten, som uppkastades af de

å ömse sidor båten nedslående kulorna. Just under
dessa farliga ögonblick sade Karl Gustaf, skämtande:

dei vore räll märkvärdigt, om historien framdeles

skulle komma att berätta, huru här i sundet ett franskt

sändebud blifvil från svenska konungens sida bortso-

padt af en kanonkula. Terlon svarade: saken blefve

än märkvärdigare, om kanonkulan loge med sig

både konungen och sändebudet. Men, tillade han,

oakladt äran af så högt sällskap, önskar jag likväl

att undslippa en dylik märkvärdighet.

I sill enskilda lif, hade Karl Gustaf många he-
drande egenskaper. Mot Maria Eleonora visade han
sonlig vördnad och mot Kristina städse och oförmin-

skad den stora tacksamhet, han i sjelfva verket var

henne skyldig. I fullkomlig motsats till de förra äf-

veutyren, var han efter förmälningen sin gemål orubb-
ligt trogen. Välgerningar glömdes ej. Den värd, hos

hvilken han gästat i Paris, bekom årligt understöd:

och den häst, hvars snabbhet under trä fin in garna kring

Beruburg räddat hans lif, blef lik en gammal trotjenare

med omsorg vårdad till döddagar. — För öfrigl var

han frikostig utan slöseri; tarflig, dock, när det behöf-

des, praktfull, såsom man fordrade af en konung;
mot sin omgifning öppenhjertig, älskvärd och vänlig,

dock alltid med iakttagande af värdigheten. Han tyckte

om ett godt bord och ett godt glas ; och det säges,

att han äfven som konung stundom ur det sednare ta-

git för mycket till bästa. Dock äfven efter sådana öf-

verflödiga qvällar såg man honom tidigt följande mor-
gonen till häst, eller vid arbetsbordet.

Karl Gustaf var af ett stolt och högstämdt lynne.

Ju flcre fiender, desto rikare ära, brukade han säga.

Fordna oförrätter glömdes ädelmodigt. En svensk hög
herre hade ifrigt motarbetat Karl Gustafs tronföljd, så
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höga herrns gunstlingshund *). Sedan Karl Gustaf be-

stigit tronen, sökte några af den höga herrns fiender

att reta konungens hämndlystnad ; men Karl Gustaf

svarade: hvad man förbrulU sig mot ffallsgrefven,

det ämnar konungen icke hämnas. På en gång stolt

och häftig till sinnes, tålde han ej gerna motsägelser,

hvarken i fältet eller rådkammaren. Han ägde i så-

dant fall en stor förmåga att med djerfva och träffande

ord afvisa hvarje försök; och i rådsprotokollen finner

man högst sällan spår af något motstånd. Med sådana

tänkesätt var han en kraftig försvarare af konungaväl-
' det, af sin egen niagl; och det mot både folkväldet

och fåväldet. Hans fordna anhängare, Bengt Skytte,

framkastade en gång några ord mot Kristinas sjelfrådiga

regerjngssält och bemödande att samla all magten i sin

egen hand. Karl Gustaf svarade: min kära Skylie I

deri var drottning Kristina en ganska klok och för-

ståndig fru; och jag vore deremol en stor narr, om
jag trodde mig kunna regera ett demokratiseradt folk.

Jag ämnar icke låta saken komma derhän ; ty första

följden blefve, att mina trogna undersåtare ansåge

mitt konungadöme öfverflödigt och jag sjelf finge flugs

packa in och resa min väg. — En annan gång talade

samma Bengt Skylte med mycket beröra om grekernas

tider och regeringssätt. Konungen svarade: de der

grekiska republikerna ålo upp hvarandra. Aldrig

voro de lugna, aldrig lyckliga, utom för en hop oro-

liga sällar, som ville klifva opp till magt och rege-

ring. Sparta hade väl ett slags konungar ; men de

voro blott dockor åt dem, som förstodo leda massorna.

Lyckliga folk! De skröto af sin frihet; men blefvo

rof för den första kloka inkräktare, och så förslaf-

vade, att man nu mera der ute i ödemarkerna ej vet,

hvar all deras herlighet stått. — Då samma Bengt

*) Måhända var det en Axel Oxenstjernas hund, som kal-

lades Stygger,
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Skytte en annan gång talade om adelns afskaflande,

svarade Karl Gustaf: jag har dock hört, all salig

konung Gustaf Adolf en gång sagt: ut elt land utan

dadel hlifver konungen antingen allt eller intet; en-

tsväldig, om han har förmåga dertill, eller folkets

agäck, om han är en lappare. Dcrföre måste adel

afinnas såsom vågbalk mellan konung och folk.n

Sådan var den ställning, Karl Gustaf som konung
intog i förhållande till sina fordna anhängare och lof-

talare bland folkpartiet under drottning Kristinas tid.

Orsaken till denna förändring var följande. Karl Gu-
staf trodde sig märka, alt Bengt Skytte, Messenius,

Terserus med flere, hvilka, så länge drottning Kristina

satt vid styret, tadlade hennes regering, men deremot

berömde och prisade honom, tronföljaren; han trodde

sig nemligen märka, att detta skedde icke så mycket
at tillgifvenhet och förtroende för hans egen person,

utan fast mer i afsigt att skjuta honom framför sig och

genom honom åstadkomma en rubbning i det bestående

samt en villervalla, under hvilken de kunde, med åsi-

dosättande af både regenten och tronföljaren, förbereda

sitt åsyftade folkvalde. Denna Karl Gustafs öfverty-

gelse jemnte den omständigheten, att han numera sjelf

blifvit konung, var det, som helt och hållet ändrade

hans förhållande till folkpartiet.

Med samma allvar och kraft afvisade han fåväldets

försök. Den adlade professor Vexionius Gyldenstolpe

i Abo hade i statsvetenskapen utgifvit en lärobok, hvari

han påstod: att riksdrotscn vore en slags vice konung,

hvilken borde erinra den verkliga konungen om den-

nes skyldigheter; samt uppdrog vidare en skilnad emel-

lan så kallade medelbara och omedelbara vndersåtare.

Detta sednare var just, hvad högadeln önskade få an-

taget. Per Brahe berömde också boken inlör Karl

Gustaf och visade som profstycke stället om de medel-

bara och omedelbara uudersåtarne. Karl Gustaf läste

raderna och slängde boken i väggen, sägande: i häf-
ten i Gyldenstolpe en eder välmenande man; men icks
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oss sä synnerligen. — En och annan bland svenska

högadeln såg med ovilja försöket att inlörlifva Danne-
niark med Sverge, icke blott derföre, att de fruktade

regeringens förläggande till Köpenhamn, utan ock, eme-
dan de befarade, alt konungens kraftfulla och sjelfrå-

diga lynne i förening med hans genom Dannemarks er-

öfring ökade anseende skulle bereda enväldets infö-

rande. Det säges till och med, att en och annan hera-

ligen gladt sig ät konungens död, emedan alla dylika

läror blifvit derigenom förekomna.

Med sin lärda uppfostran älskade Karl Gustaf lås-

ning; men hade dock som konung sällan tid för sådan

sysselsättning. I sin gudsfruktan visade han mycket
uit, hade alltid bibeln på bordet, deltog i morgon- och
aftonbönerna och instämde dervid med hög röst i psal-

mernas afsj ungande.

Som krigare var Karl Gustaf ganska utmärkt.

Till detta yrke vände sig redan i barndomen hans lynne

och under sista lefnadsåren ville han ej gerna höra ta-

las om någonting annat *). Han ansåg Sverge som en

stat, hvilken blott genom krig grundat och genom krig

kunde bibehålla sin lycka. Sjelf var han deruti gan-

ska skicklig. Soldaterna vårdade han med sa mycken
ömhet, att de tillbaka älskade honom som en far. I

sina krigsföretag var han ytterst snabb, så att man
kallade honom skiftevis krigels åska och nordens fjung-

cld. Män af yrket hafva dock ogillat hans djeifvaoch

långsträckta låg inåt Polen, hans oförvägna storm emot
Köpenhamn m. ra. och hafva satt honom, äfven som
krigare, under morbrodern, den store Gustaf Adolf.

Med dessa många utmärkta egenskaper hade Karl

Gustaf kunnat blifva en välsignelse för sitt land och

ett kraftfullt stöd för fiidens och rättvisans upprätthål-

lande i Europa. Men han var till både lynne och

grundsatser en inkräktare, hvilken satte sin egen ära

*) JSord. Oinbund. Qvart N:o 49. Läkaren Schaliers bref

till sin hustru i Noy. 1638.
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och sitt fosterlands Ijcka i krig och eröfringar. Der-

före och endast derföre var det, som han 1655 an-

grep Polen och 1658 Danneinark och Kurland. En i

yttre hänseende så Ijsande ställning, som nyss efter

roskilderfreden, har Sverge högst sällan, kanske aldrig

innehaft. Men Karl Gustaf var ej nöjd dermed och
redan några få dagar efter nämnde fredslut, finner man
honom återigen sysselsatt med krigs- och eröfringspla-

ner mot Preussen och* mgt Österrike, hvilka dock snart

förvandlades till det nya anfallet mot Dannemark.
Detta hans lynne var icke okändt. Tidigt en sommar-
morgon 1659 gick han ned på vallarna utanför Kro-
nenborg, endast åtföljd af sedermera blifvande häfda-

tecknaren, Johannes Widekindi. Samtalet kom att fästa

sig vid menniskornas olika lynnen ; och konungen upp-
repade ett sitt vanliga ordspråk; neml. att enhvar frå-

tes och oroas af sin mask, af sin wurm. Emellertid,

sä snart folket märkte, alt konungen var utkommen,
strömmade flere dit för alt begära företräde. Vid de-

ras åsyn utbrast Karl Gustaf: jag olycklige, som al-

drig får vara i fred! Ser du der komma de, hvar
och en driften af sin mask! Kan du säga mig Wi-
dekindi, af huru många slags • maskar menniskorna
oroas"} Widekindi svarade : de ära oräkneliga som
verldarna; och, tillade han, just dessa oräkneliga verl-

dar voro de maskar, som oroade konung Alexander

;

ty han hade önskat eröfra dem alla, och härmades
öfvcr alt icke ens hinna med sin egen. Karl Gustaf
förslod den tillämpning, som häraf kunde göras; men
hief likväl icke missnöjd, utan smålog och kallade

Widekindi sedermera för sin filosof*).

Karl Gustafs stora planer och aldrig hvilande

krigslystnad retade, uppskrämde och väpnade mot ho-
nom, som mot en gemensam fiende, alla grannar, både
furstar och folk. När han tillträdde regeringen, herr-

skade, med undantag af bremiska och polsk-ryska fej-

') Paimsk. Aci. ad bist. Car. Gustavi. T. I. p. 91.
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den, fred och lugn uti hela norden. Vid hans död

hade krigets olyckor mer eller mindre drabbat Karelen,

Ingermaaland, Estland, Liffland, Kurland, hela Polen,

Preussen, Pommern, Bremen, Dannemark, Halland,

Bohus- och Trondhjems län. Så var Sverge omgifvet

af ett bredt bälte blodade och förhärjade länder. I

midten af allt detta elände låg det sjelft, utmattadt och

blödande af mångdubblade krigsgerder och utskrifnin-

gar. Häfdateckuaren får ej förliga den lärorika och

varnande sanningen, alt Karl Gustaf och hans krigs-

och ärelystnad voro förnämsta orsakerna till allt det

outsägliga elände, som genom dessa krig öfvcrgick nor-

den och dess folk.

Afven som statsman kunde Karl Gustaf icke uppnå

sin store morbror och dennes vän, Axel Oxenstjerna.

Hans i detta hänseende största fel var en ganska långt

drifven oärlighet och bristande ordliållighet. Vi hafva

i detta hänseende omtalat uppförandet mot Polen 1655

och mot Dannemark och Kurland 1658. Dessa äro

de mest framstående dragen; men flere dylika, ehuru

i mindre förhållanden, kunde lätt anföras. Han ansågs

derföre allmänt af sina samtida såsom en föga ordhål-

1ig och pålitlig herre. Ytterligare och i sammanhang
med sistnämnde egenskaper såg man ett ständigt frara-

och återvacklande, så att han ofta på en gång under-

handlade med olika magier och i olika^ hvarandra mot-

sägaude rigtningar, utan att någon kunde säga, hvilken-

dera var hans egentliga mening. För det tredje ut-

märkte sig hans planer genom en djerfhet, en äfven-

tyrhghet, som för hvarje lugn granskare visade sig gan-

ska betänkelig. Dessa två sistnämnde egenskaper in-

tygas bäst af hans många och hvaranuan motsägande

delningsförslag, hvarom mera framdeles. Sålunda voro

hans politiska planer högst opålitliga så väl i anseende

till deras egen ombylligliet och äfventyrlighet som Karl

Gustafs föga ordhällighet. Häri ligger enda möjliga

förklaringen till den egna omständighet, att, med un-

dantag af äfventyraren Ragoczi och deu nästan tvungna
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svärfadren^ hertigen af Holstein, har Karl Gustaf bland

alla Europas furstar icke kunnat vinna en enda frivil-

lig bundsförvandt; och likväl har knappt någon svensk

konung för sådant ändamål fört så många och täta un-

derhandlingar.

I början af sin regering åtnjöt Karl Gustaf stort

anseende. Många af det parti, som ogillade Kristinas

regering, fastade sina både allmänna och enskilda för-

hoppningar vid framliden, och beprisade och upphöjde

derföre på allt sätt trooföijarens i sig sjelfva stora och

lysande egenskaper. Afven detta bidrog i sin mån att

böja hans rjkte; och sällan har någon konung vid sitt

uppstigande på tronen varit så omfattad af folkets till-

gifvenhet och förtroende. Dessa känslor blefvo visser-

ligen något rubbade, hos de mera klarseende genom
erfarenhet af konungens äfventyrliga krigslystnad, hos

folket genom tyngden af ökade bördor. De utmärkta

herrskaregåfvorna gjorde sig dock gällande, och ända

till konungens död gick all ting nästan ulan motsägelse

efter hans vilja. Också hos utlänningen stod han i

början ganska högt. IVågon tid af polska kriget hade

han under sitt befäl ej mindre än femlon främmande

furstar som lärjungar i krigskonsten. — Under ett slröf-

tåg mötte han engång några fiendtliga polackar. Dessa

fingo händelsevis veta, att det var svenska konungen,

hvarföre de genast upphörde med skjutandet och bör-

jade i dess ställe att med bugningar och andra heders-

betygelser visa sin djupa vördnad för den frejdade

hjelten. — Detta anseende hos de främmande aftog

dock märkbart, serdeles efter uppträdena 1658. Hans

sändebud måste höra ganska skarpa och obehagliga

anmärkningar. Mazarin och fransmännen klagade, att

maniSverges uppförande numera saknade AxclOxen-
sljernas allvarliga och bestämda planer; och att

konung Karl Gustaf vore omgifven af hetsiga och

våldsumma mennisJwr och af deras obetänkla rådslag.

På slutet gick det så långt, att man framkastade ord

om den allmänna fienden, om fredsstöraren i Eu-
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ropa. Ar 1660 klagade han sjelf, att intet enda främ-

mande land mer tillät honom att derstädes värfva sol-

dater *).

Det vore svårt att förklara, huru Karl Gustafs så-

väl blodiga eröfringslystnad som opålitliga underhand-

lingssätt kunde stå tillsammans med hans för öfrigt

stora och lysande egenskaper och ådagalaggda åtminstone

yttre gudsfruktan, såframt ej erfarenheten ofta framvi-

sade sådana högst olikartade löreningar. Hvad de

dubbla och stundom falska underhandlingarna beträffar,

må anmärkas, alt en stor mängd statsmän hafva i alla

tider trott, att man riken emellan icke behöfver iakt-

taga samma ärlighet, samma upprigtighet, som fordras

mellan enskilda. Till en högre, en ädlare statskonst

hafva jemnförelsevis endast få kunnat lyfta sig. Bland

dessa få var icke Karl Gustaf. Snarare sänkte han sig

något under den af mängden beträdda banan, och de

i sådant hänseende lösa grundsatser, som gunstlingen

Sehlippenbach vid flere tillfällen yttrade, slå åtminstone

icke i strid mot Karl Gustafs egna handlingar. Det är

ej otroligt, att, om bos konungen redan från början

anlagen till dubbelhet förefunnits, hafva dessa blifvit i

god tid och redan hos ynglingen ytterligare utvecklade

genom vanan vid de hemliga slämplingar, med hvilka

pfaltsiska partiet sukte åt honom på ett eller annat sätt

buna väg till svenska tronen.

Konungens begär efter krig och inkräktningar hade

sin grund äfven i tidsandan. Under råa, laglösa och

krigiska lider voro både samhället och den enskilde

städse i behof af kraftfulla försvarare, och sådana kä.m-

par blefvo derföre de utmärktaste, de vigtigasle män i

staten. Bakom dem ställde sig den värnlösa skaran, i

nöden bäfvande och bedjande, efter segern prisande

och lofsjungande. Det var riddaieålderns lysande, och

') Presteslåndels arkif. Acta comitialia 1639, 1660. Jfr.

BcAClls bidrag till Sv. Kyrk. och Riksd Hisl. s. 28, 31.
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blodiga tidehvarf. Men snart och ofta förblandades

hjelteäran med kämparyktet, och kriget i sig sjelft an-

sågs för den högsta sysselsättning, segern för den hög-

sta ära. Sådana tänkesätt underhöllos och kanske ut-

bildades än mer, när man i skolorna läste Caesars och
Alexanders bragder och hörde dem sjelfva prisas och

berömmas, som verldens största män. Denna sinnes-

stämning alstrade öfver hela Europa sådana krigare, som
en Condé, Wallenslein, Bernhard af Weimar med flera;

äfven Karl Gustaf. Dennes törst efter ära och utmär-

kelse tyckes hafva blifvit delad och kanske första

gången ingifven af fadreu, pfaltsgrefven Juhan Kasi-

mir. Ar 1648 skref sistnämnde herre och lyckönskade

till den odödliga ära, sonen i Tyskland vunnit; ty,

tillägger han, hvad äre vi menniskor, om ej historien

på sina blad upptecknar våra namn?

ELFTE KAPITLET.

KARL GUSTAFS SAMTIDA.

Konungens broder, hertig Adolf Johan, får sin

största märkvärdighet under nästföljande regering, hvar-

iöre vi också till dess uppskjuta hans teckning.

PER BKAHE.

Näst det kungliga huset var Per Brahe Sverges

förste man, på riddarhuset, på rangordningen, i rege-

ringen, och efter Axel Oxenstjernas död äfven i magt

och anseende. Karl Gustaf hyste för honom mycken
vänskap. Redan tre veckor efter kröningen, bekräftade

han de stora friheter, Kristina kort förut gifvit åt gref-

skapet Wisingsö. Under den börjande penningenöden

1655 fick Brahe tillåtelse att i afräkning på sin lön
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sjelf uppbära kronoullagorna inom samma sitt grefslcap*)

och efter freden i Roskild erliöll han åtskilliga förlä-

ningar inom det eröfrade Bohuslän.

Karl Gustafs förtroende för nämnde herre var också

ganska stort, större än för någon annan. När under

konungens frånvaro år 1657 danska kriget utbröt, an-

förtroddes åt Per Brahe högsta ledningen af försvars-

verket hemma i Sverge, och det med en ganska obe-

stämd och vidsträckt fullmagt. När Karl Gustaf år

1658 beslöt å nyo angripa Dannemark, var Per Braha

bland de första, som fick förtroende deraf; och i den

ömsesidiga nödens stund var det till samma Brahe, som
konungen vände sig för att gifva och erhålla bistånd

och tröst. Sä, till exempel, när några veckor före tå-

get öfver Balt, Karl Gustaf insåg faran att blifva med
sin krigshär innestängd pa Jutland, vände han sig skrift-

ligen till Brahe med dessa ord. Jag ber eder icke tröt-

tas vid verket; utan med eder fasta beslutsamhet och

redliga sinnelag uppmuntra medbrödcrna att troget,

enigt och kraftfullt understödja fäderneslandet. Be-

svären äro visserligen många och stora; likväl måste

man icke lägga sig ned under bördan, ulan samdräg-
ligt räcka hvarandra händerna alt henne bära; då
hoppas jag, att Qud också nådeligen hjelper oss med
ära och lycka ur alla denna tidsens svårigheter. Den
trogna tjenst, herr drotsen mig och fäderneslandet be-

visat, skall jag alllid med tacksamhet erkänna och be-

der, att Gud måtte bibehålla eder vid god hälsa och

långt lif, o. s. v. Förbållandet är ett, ehuru mattare,

motstycke till Gustaf Adolfs och Axel Oxenstjernas

ryktbara hrefvexling **).

Per Brahe liknade Axel Oxenstjerna också den",

att han förljenade sin konungs tillgifvenhet. Man kän-

ner ej bestämdt, huruvida han i någon märkeligare

•) Piksark. Act. Hist. 1620— IG.»»?. Fosciv. IX. '^ Karl

Gustaf till P. Brahe d. 30 Juni 1633.
*•) Sjctte del. s. 133—140.
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mån af- eller tillstyrkt krigsbesluten, men sedan dessa

en gång blifvit tagua, understödde han utförandet med
kraft, ihärdighet och uppoffringar. När redan 1656

ingen mer ville förskjuta kronan penningar och Karl

Gustaf sjelf var i Polen, föreslog Per Brahe, att en

hop af de förmögnare skulle i eget namn upptaga lån

åt fäderneslandet och till säkerhet derföre, en för alla

och alla för en, pantsätta sina enskilda gods. Sjelf

ville han föregå raed sådant exempel *) ; men erhöll

icke nog efterföljare. Då lofvade han att på egen be-

kostnad förse Jönköpings fästning med munförråd**);

och ytterligare att oaktadt laglig inqvarteringsfrihet lik-

väl i sitt hus i Stockholm mottaga 10 till 12 soldater;

han hoppades, att också de andra af adeln skulle följa

exemplet***). Ar 1657 var det till stor del med egna

uppbådade underhafvande, som han vid Genevads bro

tillbakadref danskarna. I allmänhet förmanade han till

uppoffringar samt till kraft och manliga beslut -}-). För-

troendet om det tillämnade anfallet mot Danneraark år

1658 vårdade han så väl, alt ej ett ord derom kunnat

upptäckas, ehuru vi i sådan afsigt träget sökt uti hans

på Skokloster Varande förtroligare brefvexling.

I öfrigt bibehöll han sina förra aristokratiska åsig-

ter om högadelns och isynnerhet rådets rättighet och

bestämmelse att vara en medlare, om icke' öfver, åt-

minstone emellan konungen och de andra stånden.

Han skyggde ej heller för att visa dessa tänkesätt;

hvarken för konungen, såsom vi sett med exemplet af

Gyldenstolpes politiska lärobok; ej heller för medstän-

der, såsom vi framdeles skola se vid berättelsen om
tvisterna inom ridderskapet och adeln.

) Jiådsprot. d. 24 April 16S6.
*•) S. st. d. 9.5 April 4G56.
'•] S. st. d. 26 Juni 1656.

t) S. st. d. 19 Juni 1656, 15 Januari 1660.



LEWENHÄUPT.

Af denna slägt omtalas endast tvänne märkligare

personer, nemligen bröderna, riksråderna Gustaf Adolf

och Karl Mauritz, tvänne herrar med någon snäf quar

af farfaderns hetsiga Ijnne ") ; dock dugliga krigare, i

synnerhet Gustaf Adolf Lewenhaupt, h vilken år 1656
dog under de svåra ansträngningarna alt skydda Finn-

land mot ryssarnas anfall.

DE LA GARDIE, MAGNUS GABBIEL.

Allmänheten väntade med nyfikenhet att få se,

huru Karl Gustaf ämnade behandla den i Krislinas

onåd fallna förra gunstlingen grefve Magnus; nemligen

hvilkendera skulle blifva rådande, tillgifvenheten för en

syster och svåger, eller benägenheten att så litet som
möjligt stöta Kristina genom rubbningar af hennes be-
slut. Att hon för Karl Gustaf talat illa om grefve

Magnus är redan berättadt. När efter hennes bortresa

det blef fråga om grefvens återsättande i verksamhet,

hade Axel Oxenstjerna detsamma afrådl. Han yttrade

för konungen, all grefve Magnus ej vore rätt duglig

till något ämbete; att han illa förvaltat dem, som blif-

vit honom anförtrodda ; att man borde låta honom
ännu en tid stanna qvar på sina landtgods för att

qväsa hans öfverdrifna egenkärlek, o. s. v. Antingen

nu delta råd härledde sig från ren och stark öfverty-

gelse, eller om någon hämndlystnad blandade sig deri;

Karl Gustaf följde likväl detsamma, och så mycket
häldre, som han sjelf fått nya anledningar till missnöje

med svågern. Som en slags upprättelse hade konun-
gen nemligen erbjudit generalguveruörskapet öfver Est-

land och Ingermanland; men grefve Magnus vägrade

och lät förstå, att en dylik plats vore under hans vär-

*) Engeslr. Karl Gustaf 4:o s, IS. — Utdrag ur Rosen-
hanes dagbok 4:o, den ii Maj 16SS.
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HigTiet. Tillika fordrade han, gång efter annan att ut-

bekomma de 70,000 riksdaler, som konungen var ho-

nom skyldig för det åt Klas Tott skänkta Ekolsund *).

Den i ständigt penningebehof varande Karl Gustaf blef

bäröfver sluteligen så förtretad, att han utbrast: om
det behöfs, skall jag panisätla min krona för all

skaffa penningar och befria mig från en så enträgen

gäldenär.

Konungens tillgifvenhet för sin syster i förening

med grefve Magni många vänner och deras böner ver-

kade slutligen försoning, och det redan före Axel

Oxenstjernas frånfälle. Grefven blef utnämd till gene-

ralguvernör öfver Westergötland och Dal samt återkal-

lad till hofvet. Han anlände dit något efter Axel

Oxenstjernas död och blef mottagen med tecken af

nåd och välvilja; och under förmälningshögtidligheterna

för drottning Hedvig Eleonora utmärkte han sig, som
förut, genom lysande gästabud. Men oaktadt denna

nåd och sin egenskap af riksskattmästare återfick han

likväl icke ledningen af rikets penningeverk, utan Karl

Gustaf lät det förblifva under en tills vidare ditsalt

styresman, såsom drottning Kristina redan förordnat.

Wär fejden mot Polen utbröt, blef grefve Magnus
med den stolta titteln af konungens löjtnant ställd i

spetsen för Ingermanland, Estland och Liffland, och

för alla der förefallande krigsrörelser. Då vid Dalarön

konungen och grefve Magnus skildes åt för att afgå,

den förre till Stettin, den sednare till Riga, förärade

konungen åt De la Gardie en dyrbar värja, sora han

sjelf hade förut af drottning Kristina erhållit.

Förloppet af krigsrörelserua i Litbauen är redan

berättadt. Gref Magnus fick under detta fälttåg ge-

nomgå ett nytt skifte af ogunst. Konungen blef nera-

*) Se tionde del. s, SS.

Fryxells Ber^ XJL
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ligen, och icke utan skäl, missnöjd med De la Gar-

dies åtgerder till Rigas försvar; och ehuru delta för-

svar aflopp lyckligt, fick dock grefven hålla till godo

skrifvelser och skrapor, sä skarpa och sträuga, alt raau

undrar, huru den ene kunnat skrifva och nästan än

mer, huru den andre kunnat mottaga dem, utan alt

uppsäga en tjenstgöring, som var dem båda så föga

angenäm. — Sedan kom en ny nådelid under åren

1657 och 1658, då De la Gardie återigen öfverhopa-

des af gåfvor och förläningar, samt utnämndes till huf-

vudman för de herrar, som skulle i Oliva underhandla

om fred med Polen. — 1 början af 1659 föreföll en

ny brytning. De la Gardie, måhända lockad af frans-

männen, företog sig alt på eget bevåg och gång efter

annan skrifva Karl Gustaf till och råda honom att an-

gripa Österrike i stället för Dannemark. Sluteligen blef

konungen förtretad och svarade: jag undrar ej lilet

på det vankelmod och den osladighet, hvarmed i låten

rder omföras ulan att besinna, hvad en gång afgjordl

och eder föreskrifvet är. I viljen inveckla oss i krig

mot Österrike. Engång hafva vi varit i ett sådant

krig och innehade då så stora fördelar, att vi icke

behöfde längta efter någon fred. Onskcligt hade va-

rit, att ni, som då ägde stort inflytande på ärender-

nas gång, hade begagnat dessa fördelar och icke

tvärtom bifallit och bidragit till att blott mot en ringa

vedergällning släppa dem ur händerna. Alt nu der-

emot angripa Österrike, vo''c en vådlig dårskap; del

inser enhvar, som ej rättar sig endast efter Frankrike.

Men ni skall helt enkelt rätta eder efter mina förhåll-

ningshref och icke bekymra eder om någonting annat;

ty vi vilja och kunna, Gudilof, sjelfva betänka, hvad

som är vår stat nyttigt eller ej. Kan ni icke upp-

fylla denna pligt, så är bäst, att med första skilja

eder från verket, så atl det icke må genom edra nyc-

ker och ostadighet blifva helt och hållet förvirradt.

De la Gardie stannade dock qvar på sin pluts.
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Både detta och de vid belaj.ringen af Riga vex-

lade brefven röja hos Karl Gustaf en eljest ovanlig

bitterhet, nästan en skadeglädje att kunna lörödinjuka

De la Gardie. E'örhållandct mellan svågrarna var ej

och hade aldrig varit det bästa.

Oaktadt de stora nådegåfvorna af både Kristina

och Karl Gustaf och det stora arfvet efter fadern, fin-

ner man, att grefve Magnus redan nu hade skulder

och stundom befann sig i en ganska brjdsam förlä-

genhet.

Grefve Magni jngie bror, Jakob Kasirair De la

Gardie, han, som var gift med dioltuing Kristinas

gunstling, den sköna Ebba Sparre, hade nu blifvit ea

stadgad man och utmärkte sig såsom tapper och skick-

lig krigare såväl i polska, som i danska fejden. Han
var derjemnte ansedd som en förståndig, sedlig och

gudfruktig herre, hvilken såväl af konungen, som af

folket mycket saknades, när han under belägringen för

Köpenhamn blef af en styckekula till döds skjuten.

OXENSTJERNA.

Frän Oxenstjernornas stamträd föll under Karl

Gustafs regering dess herrligaste blomma, den store

rikskausleren Axel Oxenstjerua; och honom följde in-

om trenne år, tre andra bland dess utmärktare pryd-

nader nemligen, de af föregående berättelser nogsamt

kända, riksmarskalken Johan Oxensljerna, unga riks-

kansleren Erik Oxenstjerna, båda Axels söner; och
derjemnle hans syskonebarn, gamla riksamiralen, förre

riksskattmästaien Gabriel Bengtsson Oxenstjerna. Trä-

dets krona stod glesnande och härjad. Stammen och
kärnan voro dock ännu friska och framdrefvo nya,

lofvande telningar, nemligen riksmarskalken Gabriel

Oxenstjerna, son af den gamle, redlige af alla älskade

riksdrotsen Gabriel Gustafsson *) och sjelf likaledes

') Åttonde delen, sid. 97, 123, 124.
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mycket omtyckt af konung Karl Gustaf, som också

slutligen dog i hans armar. Slägtens andra, mer och

iner i höjden skjutande telning var den sedermera blif-

vande kansli-presidenten Bengt Gabrielson Oxenstjerna,

under denna regering utmärkt såväl genom försvaret

af Thorn, som genom sin förvaltning af Warschau,

och andra under honom ställda polska angelägenheter.

Dessa vårdades så, att han å ena sidan orubbadt bi-

behöll sin egen konungs välvilja och förtroende, och å

andra sidan under sin sjukdom och fångenskap i War-
schau erhöll hedrande besök af polska konungen.

HORN.

Afven inom denna ätt slocknade en af de klaraste

stjernorna från Gustaf Adolfs tidehvarf; med' undan-

tag af Per Brahe, den sista af hans vänner och egent-

liga vapenbröder, nemligen gamla riksmarsken Gustaf

Karlsson Horn. Dock framblänkte äfven inom denna

ätt nya och lysande stjernor. Sådana voro, af Aminne-

grenen, bröderna Krister och Bengt, sonsons söner af

den under Erik den fjoitondes tid stora segerhjelten

Klas" Kristersson; och af Kanckas-grenen Henrik Hen-

riksson och Gustaf Evertsson, sonsöner af Revels för-

svarare, den oskyldigt förföljde Karl Henriksson *).

De valde svärdet, fädernas yrke, och det med så myc-

ken kraft och framgång, att de dermed alla fyra. röjde

sig väg ända till fältmarskalksstafven. Förnämsta ba-

nan för deras bragder var densamma som fädernas,

nemligen Liffland, Estland och Ingermanland. För er-

öfringen af dessa länder har Sverge att tacka icke blott

de stora De la Gardierna, Pontus och Jakob, utan

också i betydlig mån tapperheten, troheten och ihär-

digheten hos Hornarna, Klas Kristersson, Henrik Klas-

son, Karl Henriksson och dennes söner, Henrik, Evert

och Gustaf. Äfven under detta krig var det Hornarna^

*) Fjerde delen, 25 kap.
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Gustaf Evertsson och Bengt Klasson, som nästan öfver-

gifna af Sverge, och i dess ställe omgifna af nöd, pest

och en öfverlägsen fiende, likväl ihärdigt försvarade

sina fäders eröfringar.

KABL GUSTAF WRANGEL

hade under denna regering sin kanske mest lysande

tidj serdeles genom eröfringarna af Fredriksudde och
Kronenborg. Han innehade också i hög grad konun-
gens förtroende och tillgifvenhet. Sägner finnas väl,

att Karl Gustaf hyst afund öfver hans lycka och fruk-

tan för hans ärelystnad. Dessa rykten synas dock hafva

varit utan grund.

BONDE.

Bondeätten med sina krönta anor hade alltsedan

Karl den åttondes tid icke framalstrat någon utmärktare

man. Men under denna regering framträda bröderna

Gustaf och Krister Karlssöner Bonde, Den förre,

längre fram blifvande riksskattmästaren, var en sjuklig,

men likväl utmärkt klok och driftig herre, serdeles i

drätsel- och kammarärender, och således vid anskaf-

fandet af penningar och andra medel konungens högra
hand *).

Andra brödren, Krister, var lika utmärkt i han-
dels- och förvaltningsväg och derjemnte ganska skicklig

att föra pennan. Han har efterlemnat två märkliga

skrifter; nemligen, den första ett betänkande, huru re-

duktionen borde anställas **) och den andra en berät-

telse om tillståndet i de södra eröfrade landskapen.

•) Bond. Riksskattm. G. Bondes dagbok.
•*) Pond. om kanmiarsaker. Krister Bondes betänkande.

På ena exemplaret står 1652, men af innehållet synes
att det blifvit förfaltadt efter Axel Oxenstjernas död och
således åtminstone 1654.
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Båda utmärka sig genom sans, måtta och förstånd samt
genom en renhet i språket och en reda i framsläll-

cingssättet, som den tiden voro ta nligen sällsjnta. Till

skada för fäderneslandet föll Krister Bonde redan 1659
ett offer för de då öfver Norden lössläppta fällsmit-

torna.

AXFX ULLIE

lefde ännu och var sig lik i rikedom, tilltagsenhet och
öfvermod. På egen begnran hade han hlifvil utnämnd
till guvernör i Halland, hvarest han tillät sig åtskilliga

hade våldsamheter och orättvisor *j. I allmänhet tjckte

}ian mer om att vara på sitt vackra och välbjggda
Löfstad än att som ämbetsman syssla med hallännin-

garna. När man 1656 fruktade ett angrepp från Dan-
nemarks ' sida, fick Axel Lillie befallning att resa dit

ech ordna försvarsanstalterna. Lillie undandrog sig,

skyllde på sjukdom och begärde tillstånd att sända en

slällförelrädare. Rådet godkände ej ursäkten, utan be-

fallte Lillie resa till Halland, om han ock skulle låta

fnra sig dit på en bår. Men Lillie stannade ändå qvar

på Löfstad. Då hotade rådet att afsätta honom, hvar-

tfter resan änteligen förelogs
**J.

Men i följe af dessa

slitningar, fann Karl Gustaf för godt att i stället för

l^iillie utnämna Erik Stenbock till guvernör öfver Hal-

land; detta var en upprättelse åt rådet. Lillie deremot
utnämndes till fältmarskalk, detta var en upprättelse åt

houom, också en tacksamhetsgerd; han hade neml. i

olika poster lån it konungen åtminstone 71,000 riks-

daler.

') Pådsprol. d. 4 Dec. 16S6.
*} Rådsprot. d. 2.-5 Aug. 1635 d. 11, 17, 24 April, d. 18

Juni, d. 8 och 21 Oct. 1636.
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SCHLIPPENBACH.

Om Kristofer Karl Schlippenbachs personliga om-
ständigheter känner man blott, att han var af kurländsk

adel; men för öfrigt ganska litet. Ur detta mörker

framträder han plötsligt till rj-ktbarhet och inflyttande;

nemligen vid tillfället af och i sammanhang med grefve

Magni iråkade onåd hos drottning Kristina. Ifrån denna

stund finner man honom i den tvetydiga och sällsynta

belägenheten att på engång vara gunstling och förtrolig

handllangare åt den afträdande Kristina och den efter-

trädande Karl Gustaf. Belöningari^a Liefvo i förhäl-

lande till denna dubbla ynnest. Utan några bekanta

förtjenster blef han inom trefjerdedels år upphöjd till

öfverste för gardet, till friherre och till grefve. Hos
Karl Gustaf förblcf han under hela dennes regering i

nästan oafbruten ynnest och hade sig anförtrodda

många vigtiga och invecklade underhandlingar serdeles

de med Brandenburg, Konungen tadlades för detta

val af gunstling; ty Schlippenbach ansågs vara obe-

tänksam, häftig och våldsam, derjemnte falsk och opå-

litlig. En gång började konungen misstänka dubbel-

het, men lugnades snart återigen. Efter hans död
sökte Schlippenbach ställa sig in hos polackarna och

höll på att lyckas. Vid en resa ditut drunknade han

hösten 1660.

PETTER JULIUS COYET.

Slägten var från Brabant och kom till Sverge ge-

nom guldsmeden Gilles eller Julius, hvilken under re-

ligionskrigen lemnade sitt fädernesland och blef af Jo-

han den tredje antagen till myntmästare och förestån-

dare för en vexelbank. Sonsonen, Petter Julius Coyei,

blef efter god uppfostran och utrikes resor inlagen i

kansliet och hade i afseende på danska och holländska

underhandlingarna samma förtroende hos Karl Gustaf

som Schlippenbach i afseende på Brandenburg och Po-
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len. Man bar icke utan skäl kallat Coyet för den

andre Saivius; båda uppkomlingar, utmärkta genom lär-

dom, duglighet och kraft, samt genom en, uågongång

kanske för långt drifven beredvillighet alt mer lyda

öfverhetens än rättvisans fordringar; derföre också väl

anskrifna bos samma sin öfverbet; men icke så hos

allmänbeten. Som enskild var Coyet deremot en vida

bättre menniska än Saivius ; ren i seder och fri fråu

egennytta. Oaktadt sitt stora inflytande bos Karl Gu-
staf, och de många vigtiga underhandlingar, som gingo

genom hans band, efterlemnade dock Coyet åt sina

barn nästan ingen förmögenhet.

PACL "WiiRTZ

var en gunstling af annat slag och i annan väg. Lika-

som med Schlippenbacb, känner man föga om hans

föregående öden. I slutet af 1651 vid den messeni-

ska sammansvärjningen, var han redan en förtrogen

gunstling bos Karl Gustaf och förblef det sedermera

allt framgent. Efter dennes uppstigande på tronen blef

dock Wiirlz ej mer bland de gunstlingar, som närmast

omgåfvo hans person och deltogo i hans rådslag , utan

bland dem, åt hvilka konungen uppdrog en mera sjelf-

ständig och krigisk verksamhet, till exempel försvaren

af Krakau och af Stettin, vid hvilka båda tillfällen

Wiirtz inlade evärdelig ära. ffan var i allmänhet högt

aktad för mod, drift, klokhet och kraft, samt ett både

angenämt och pålitligt väsende. Efter konungens död
gick han i utländsk tjenst.

LORENTS VON DER LINDE

var åter en annan gunstling, men också af helt annat

slag. Han var son af den på sin tid rikaste köpman-
nen i Sverge, Erik Larsson; hvilken plägade säga:

att han aldrig ville länka på, huru mycket pengar
hans son Lorents hade förstört. Denne Lorents var
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nemligen en munter och lefnadslustig herre, i synnerhet,

och det äfven vid äldre år, älskande qvinnor*), dock aldrig

gift. Han var derjemnte upprigtig, glad, oegennyttig och

välmenande, samt derföre omtyckt af många, både höga
,och låga. Utan några serdeles förtjenster blef han af

drottning Kristina 1651 upphöjd till friherre och er-

höll 141 hela hemman i friherrskap. Med Karl Gu-
staf lefde han på en ganska vänskaplig fot och kalla-

des vanligen kära Lasse, eller Lasse Lind, samt hade

förtroende af pfaltsgrefvens kärleksäfventyr **). Huru
nära han kände dennes frieri till Kristina, och huru
vänskapliga, uppriktiga, ej krusande råd, han i det

hänseendet gaf; derpå hafva vi redan i föregående af-

delning anfört talande exempel. Längre fram och se-

dan Karl Gustaf, sjelf förmäld, stadgat sitt lefnadssätt,

tyckes det förtroliga förhållandet till Lorents v. d. Linde

hafva i någon mån aftagit.

ERIK DAHLBERG

var ett stockholmsbarn från Gråmunkegränd, född 1625.

Fadren, ofrälse landskamreraren Jöns Ersson Dahlberg,

dog 1631 och lemnade barnen i fattigdom. De blefvo

uppfostrade af anhöriga och vänner, och sonen Erik

utmärkte sig tidigt för stadga, flit och lycklig fattnings-

gåfva, och detta i alla hänseenden. Så förvärfvade han
till' exempel utmärkta kunskaper i musik, matematik

och ritning samt tillika en ganska vacker handstil, hvil-

ket allt var den tiden mycket sällsynt. Redan vid 13

•) Rihsark. Svenske mäns bref. L. v. d. Linde till brodern,
16S8.

*f Riksark. Bref Ull Karl Gustaf från fursteliga personer:
Från Fredrik af Hessen Eschwege Kassel d. 20 Mars
1649. — M. G. De la Gardie till Karl Gustaf, Göteborg,
Juli 1646; — L. v. d. Linde till Karl Gustaf d.28 0kt.,

d. 6, 26 Nov. 1647; d. 25 Apr. 1648. — Karl Gustafs

bref till Maria Eleonora m. fl. Karl Gustaf till L. v. d.

Linde 1648, d. 13 Juli 1656.
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ars ålder måste han ut i verlden fdr att tjena sitt bröd,

mest som proviantskrifvare i tyska kriget; och upp-
förde sig derunder så, att han vid 19 års ålder erhöll

förtroende af ganska vigtiga uppdrag. För hans ut-

märkta skicklighet i ritning och matematik rådde man
honom att öfvergå till fäUmätningsstaten, hvilket ock

skedde. Men redan året derpå hief westfaliska freden

afslutad och Dahlbergs krigiska bana derigenom afbru-

ten. Med en dock aldrig afbruten arbetsifver mottog

han flere vigtiga uppdrag vid verkställandet af samma
fred och vid indrifvandel af de åt Sverge beviljade er»

sättningsmedlen. Sedermera, med stöd af egna spar-

penningar och såsom följeslagare åt nåera förnäma ung-

herrar, företog han utrikes resor till Österrike och Ita-

lien. Oaktadt Dahlbergs först milda, sedan allvarliga

varningar och till och med uppsagda sällskap, till-

bragte de unga ädlingarna hela sin tid uti sådana, den

v^rma söderns nöjen, som medförde endast förströelse

och förstöring. Den tjugenioåriga Dahlberg använde

deremol hvarje dag och hvarje stund att förkofra sina

kunskaper i språk, matematik, fältmätning, ritning, mål-

ning, musik, o. s. v. Denna lågande vettgirighet i

förening med en lika varm gudsfruktan ingaf honom
lislen att besöka österländerna och den heliga grafven.

Är 1654 anträdde han från Wien en sådan resa öfver

Ungern ; men måste redan vid Gran vända om i anse-

ende till utbrusfna krigsoroligheter, hvilka gjorde alla

vägar osäkra. I början af 1(^36 gjorde han andra för-

söket och afglck till sjös Irån Venedig, men fartyget

måste snart vända om, af fruktan för turkarna. Tre-

dje försöket skedde i April samma år. Dahlberg hade

redan hunnit till Palermo och der gått ombord på ett

fartyg; men dagen efter utlöpandet kommo flere sjö-

röfvare, så att skeppet måste under jagad flykt hasta

lljbaka till stranden. Då såg jag s^cnbarligcn, säger

Dahlberg, att min resa till Jerusalem icke var Her-

rans vifja; ty rättade jag mig dercfter och beslöt

återgå i tjenst hos min honung och mitt fosterland.
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Hemfärden anträddes genast, och dervid mötte inga

hinder. Redan i medlet af Juh kora han öfver Pom-
mern och Preussen till svenska lägret norr om War-
schau.

Dahlberg blef af Karl Gustaf ganska väl emolta-

gen och inom kort utnämnd till generalqvartermästare-

löjlnant, en post af ungefär majors rang, men af myc-
ken vigt. Ifrån denna stund blef han oupphörligt bru-
kad, så i krigs- som underhandlingsväg, och alltid med
framgång och utmärkelse. Den sista lager, Karl Gustaf

skar inom Polen, bör fästas vid Dahlbergs namn. Det
var eröfringen af Brzesc. Med manlig djerfhet och
fintlighet samt förklädd till en vanlig kapiten gick denne
med några svenska underhandlare in i staden, beredde
sig, dock under mycken fara, tillfälle att bese läget

och fästningsverken och återvände derpå till konungen.

Denne, som förutsåg danska fredsbrottet och ämnade
skynda åt den sidan, ville ej på belägringen af Brzesc

spilla tid och manskap. Dahlberg försäkrade dock,

att eröfringen skulle gå för sig utan någon sådan för-

lust, och han lyckades, ehuru med möda, att öfvertala

konungen till försöket. Staden låtsade göra motstånd
och en stormning kom i fråga. För en sådan händelse

ville Dahlberg skafla sig än närmare kännedom af lä-

gel. På eget bevåg tog han en trumpetare framför sig,

red mot staden liksom för att underhandla, och tog

dervid plats på en upphöjning, som lemnade ulsigt öf-

ver fästningen och den utefter vallarna löpande floden.

Folackarna ropade och frågade, hvad han ville? och
bådo honom ej komma släden så nära. Dahlberg
sade, all han ville underhandla, red så ända upp på
den höga flodstranden och började alt tala sill polac-

karna om ett och annat, derunder obemärkt men noga
betraktande floden och förskausningarna. Polackarne

ropade, att han skulle rida sin väg, eljest ämnade de

gifva honom sällskap på återfärden. Dahlberg stod

ändå qvar och fortsatte sitt tal. Då befallte polska

oIEcerarue sina soldater lägga an och skjuta den oför-
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vägne. — Akta er, skrek genast Dahlberg tillbak»,

min konung har med sig 80,000 ungrare. Han har
i välmening skickat mig hit. Om ni misskänner hans
godhet och vågar skjuta 'mig; skall bland er alla

derinne i Brzesc om en timmes tid icke en enda lef-

vande själ mera finnas. Derpå vände han om hästen

och red i sakta mak tillbaka; polackarna aflossade icke

ett enda skott. fcarl Gustaf, som på afstånd åskådat

hela uppträdet, gaf vid återkomsten Dahlberg vänskap-

liga bannor för dennes förvägenhet; men gladdes åt de

erhållna underrättelserna och åt företagets följder; ty

skrämda genom Dahlbergs bot och genom sin vanliga

räddhåga för svenskarna, uppgåfvo polackarna redau

följande dagen den vigtiga fästningen.

Under polska fälttågen genomgick Dahlberg ett

lemligen ovanligt äfventyr. Det var hösten 1656. Haa
hade blifvit anstucken af pesten och insjuknade den

9 Oktober under en ridt till Elbingcn. I feberyrsel

tog han vägen inåt en skog, och red der under ett

och ett hälft dygn fram och tillbaka, nästan utan med-
vetande, sofvande än i sadeln, än på marken ; och när

han äfven i detta sista fall snart af feberdrömmarna

väcktes, så matt, att han endast krypande förmådde

komma till sin häst. Det sediga djuret sprang likväl

ingen gång undan, utan lät sig villigt tagas. Så kom
Dahlberg sluteligen fram till en krog, belägen vid stran-

den af Frische H;tff. Krögaren såg, att det var en

svensk officer, trodde honom drucken och lade honom
derföre på en af bänkarna. Kort derefter inträdde en

från hafvet återkommande fiskare, hvilken satte sig ned
och började klaga öfver den hårda fattigdom, som tryckte

honom samt hans olyckliga hustru och barn. Dahl-

bergs medlidande rördes; han reste sig upp, lät

på sin bekostnad gifva manien god förplägning och

räckte honom sluteligen en rik allmosa. Efter många
och hjertliga tacksägelser aflägsnade sig fiskaren. Dahl-

berg låg qvar under ständigt ökad feber. Snart för-

stod krögaren, alt det var pesten. Derföre, och då
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folket af fruktan började sky Fiuset, bar ban den nu
mera sanslöse främlingen ned till hafsstranden och lade

bonom der under några pilar, bädden en halmkärfva^

täcket Dahlbergs egen kappa. Händelsevis kom den

fattige fiskaren dagen derpå och fick veta förhållandet.

Han bannade krögaren för dess omensklighet och skräm-

de honom för svenskarnas hämnd. Derpå bar han

Dahlberg ned i sin båt, öfvertäckte den med seglet,

rodde ut i vattnet och fastade farkosten inuti den tjoc-

kaste strandvassen, der den af ingen kunde ses. I en

stund af halfsansning gaf Dahlberg honom sina pen-

ningar och dyrbarheter och bad att blifva begrafven

under en reslig, vid stranden stående ek. Fiskaren

tog emot penningarna och köpte för desamma, hvad

som kunde behöfvas. Han bodde i Elbingen, tre mil

derifrån ; men ledd af medlidande och from tacksam-

het, kom han likväl esomoftast att besöka sin olyckliga

välgörare. En gång trodde han så säkert denne vara

död, att han på fera dygn icke gick dit utan lät i

dess ställe förfärdiga Dahlbergs likkista. Pä detta sätt,

oafklädd, nästan medvetslös och beständigt i bålen och

under bar himmel, låg denne från ungefär den 12
Oktober till den 13 INovember. Andteligen brast pest-

bölden och sansningen började småningom återkomma.

Nu lät han föra sig till Elbingen; men som ingen sjuk

fick insläppas i sjelfva staden, lade fiskaren honom i

sin trånga, af ler och halm uppbyggda koja i första-

den, hvarest en kärfva på golfvet blef hans läger. In-

kommen i värman lät han nu aftaga sina kläder och
hårda ryttarestöflar, hvilka på en hel månad icke varit

af fötterna. Dessa sednare befunnos derföre svullna

och så svarta som en kiltelbotten. Dahlberg trodde

sig aldrig mer kunna återfå deras bruk och utstod i

flere veckor ganska svåra plågor. Rundt omkring här-

jade pesten. I närmaste kojan, endast med en tunn

ler- och halravägg skild ifrån fiskarens, dogo flere per-

soner deraf. Blott några tum från Dahlbergs hufvud,

på andra sidan om den lösa väggen, hörde bau en
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der liggande pestsjuk, dess vånda, dess qvidan, dess

sista ord, sista suck. Oaktadt detta oingifvaude elände,

oaktadt ej mindre än sju personer bodde i fiskarens

trånga koja, blef dock ingen enda bland dess innevå-

nare anstucken af smittan. Fiskaren och hans hustru,

sjelfva fromma, sade, alt det var för den fromme främ-

lingens skulJ, som Gud bevarade deras hus. Dahl-

bergs första gåfva åt (iskaren räddade Dahlbergs lif. Nu,
trodde de, var det fiskarens barmhertighet emot Dahl-

berg, som nedkallat Guds välsignelse och skydd öfver

hyddan. Det syntes dem alla en ömsesidig uppfyllelse

af Herrans ord ; Salige äro de harmhertige, ty dem
skall ske barmheriighel ! — Slutligen segrade Dahl-

bergs af natur och sparad ungdom starka helsa. För-

sta gången han gick ut, förde fiskaren honom till

kyrkogården och visade der den likkista, han åt Dahl-

berg beställt, och den plats, der han ämnat bland sina

faltiga fränder begrafva den främmande herrn. Båda
fröjdades, att sådant numera icke behöfdes, och Dahl-

berg återvände snart till sin konung och till en framtid,

lysande af ära och namnkunnighet. Fiskaren qvar-

stannade i sin koja, med sin välgerning och sin väl-

signelse ; äfven om ingen visste den ädles namn.

Men Dahlbergs tacksamhet har ej, och Sverges tack-

samhet får ej låta namnet Jakob Rosenkrants försvinna

i glömskans natt. Gerna omfattar häfdalecknaren till-

fället att bland krigets blodiga bragder framställa de

sällan sedda, än mera sällan {ör minnet upptecknade

dragen af hjerlats mildare dygder. Bland de ofta fö-

rekommande lagerkransarna, med deras ånga af blod,

död och förstöring, är det Ijuft att någongång finna

den älskeliga rosenkransen, med dess vedercjvickan-

de doft af frid och välgörande, af tacksamhet och

kärlek.

Erik Dahlberg var en stark och storväxt man, af

vackert, ädelt och allvarligt utseende, med uttryck af

krigarens beslutsamhet, tänkarens djupsinnighet och
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verldsmannens l)el)ag *). Också hlef han öfverallt val

rnoitagen och omtjckt af både höga och låga; samt

åtnjöt redan på sin närvarande ringa ståndpunkt många
prof af furstliga herrars välvilja och förtroende. Karl

Gustaf hade honom gerna kring sin person, gaf honom
betydliga förläningar och anförtrodde honom många
vigliga uppdrag, till och med just de vigligaste. Dahl-

bergs andel i Fredriksuddes eröfring och i tågon öfver

Balterna hafva vi redan förut omtalat. Hvad belönin-

gar, han af den kommande förmjndareregeringen fick

åtnjuta, skola vi i nästa berättelse framställa.

KCTGER VON ASCHEBEBa

föddes 1621 i Kurland af en adelig derslädes då bo-

satt, men ursprungligen italiensk ätt. Vid 13 årsålder

började han som page deltaga i tjska kriget, för det

mesta tjeuonde inom hertig Bernhards här samt under

de rjktbara parti.;ängarna Taupadel och Reinhold von

Rosen. Sedan nämnde hertig aflidil, gick Ascheberg

som simpel ryttare 1640 in i Johan Baners, och sedan

i Lennart Torstenssons troppar. Snart började han

utiiiärka sig; i träffningen vid Zobtenberg 1642; än

mer i slaget vid Leipzig samma år, då han blef sårad

afklädd, fangen, men af förföljande svenskar åter be-

friad. Efter alt sålunda hafva tjenst^^jort 6 år som
page och 4 år som rjtlare, blef han ändteligen 1644
vid 23 års ålder utnämd till kornett. Nu erhöUos

flere tillfällen till personlig utmärkelse och han begag-

nade dem träget och visade sig i många lyckliga ströf-

tåg såsom en värdig lärjunge af Taupadel och R.osen.

IVled lika utmärkelse försvarade han sin plats i större

och mer formliga drabbningar. I slaget vid Janko-

witz förde han sin sqvadron nio serskilda gånger i el-

*) Enlipt ett på S;irstaho'm befinth'gt porträtt, taget under
Dahlbergs vistande i Venedig.
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den; och när fienden ändtligen grep tillfflykten, lera--

nade Ascheberg de eröfrade fanorna åt någon bland de
sina och sprängde efter österrikarne raed den framgång,

att han sjelf tillfångatog en af deras generaler. Sam-
ma år upphöjdes han lill löjtnant och året derpå liU

rjtlmästare samt deltog med mjcken utmärkelse i de

tre återstående fälttågen. När efter fredens afslutande

hären upplöstes och hemförlofvades, var Aschebergs

sqvadron den aldrasista, som afskedades. Han sjelf

antog plats som öfveramtman hos landtgrefven af fies-

sen Darmstadt.

När Karl Gustaf för det tillämnade polska kriget

började samla utmärkta krigare, föll tanken naturligtvis

också på Rutger von Ascheberg. Konungen skref ho-

nom tvänne gånger till och erböd plats som öfverste-

löjtnant vid rytteriet dock utan att behöfva stå under

någon öfverstes befäl. Kallelsen antogs och troppar

värfvades, med hvilka Ascheberg i början af Dec. 1655
anlände till Preussen, och genast gjorde ett lyckligt

ströftåg mot fienden. En mängd sådana följde, under

de återstående polska fälttågen, och Ascheberg visade

sig som en värdig och fruktad motståndare, till och
med för sjelfva Czarnecki. Vi hinna blott berätta ett

par de ryktbaraste bland dessa hans bragder.

Under ett ströftåg den 1 Februari 1656 tog han
med 250 man natlqvarter i polska adelsgodset ZakrofT,

nära Radom. När om morgonen uppbrott skulle ske,

befanns gården omringad af 1500 polackar, qvartianer,

hussarer och adelsmän. Dessa alla rusade genast stor-

mande mot svenskarna men blefvo tiUbakakastade. Nio
gånger efter hvarandra förnyades försöket, men med
lika utgång. Nu antände fienden byggnaderna, men
svenskarna försvarade sig lika tappert bakom en gär-

desgård och ett par smärre qvarslående bus. Då be-

gärde polackarna ett samtal, och det beviljades. Po-
lacken, det var en qvartian, sade: vi erbjuda eder

frid och goda villkor, såframt i viljen antaga vår
konungs tjenst. Ascheberg svarade : jag vet ej an-
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nat, än alt vi hafva en och samma konung; ty i

qvarlianer och hussarer hafven ju nyss svurit konung
Karl Ouslaf eder trohetsed. Polacken i förlägenhet

nekade och sade: vi äro inga qvarlianer utan hafva
kommit från österrikiska kejsaren in i Johan Kasi-

mirs Ijenst. — Ascheberg svarade: det må så vara!

Men vi svenskar hafva för vår del svurit konung
Karl Gustaf trohet och ämna hålla den. Och om
vi också ännu en gång angripas, skola vi möta hvarje

edsbrytare så, att man skall se, huru högt svenskarna

afsky och Ond straffar ett så nedrigt brott som en

mened. Underhandlingen afbröts. Men striden hade

nu varat frän morgonen till klockan 4 e. ra. och sven-

skarna egde föga krut qvar. Ascheberg sammankallade

derföre sitt folk och uppmanade dem, alt säsom enda

möjliga räddningen söka genom ett tappert utfall bana

sig återväg till svenska hufvudhären. Alla biföUo och

ordnade sig. I detsamma stormade polackerna för

elfte gången till gårdeo ; men i detsamma stormade

också svenskarna ut derifrån och det med sådan ord-

ning och kraft, att polackarna kastades undan och

Ascheberg med svenskarna trängde sig fram och åter-

kom till hufvudhären med en ringa förlust af 14 döda

och 18 sårade; men med ett vida större antal polska

fångar. Karl Gustaf gladde sig högeligen åt den ära,

Som genom denna sällsjuta bragd förherrligade svenska

soldalens rykte. Ascheberg fick förläningsbref på ett

vackert gods uti Preussen, de andra befälbafvarna eu

balf månads sold, och svenska soldaterna lifslidsbref

på sina torp och boställen.

Den andra bragden föreföll i December 1656.

Det var just, när Czarnecki höll på att räddande föra

polska drottningen frän Preussen. Karl Gustaf skickade

Ascheberg alt med 950 rjtlare förfölja de tillbakavi-

kande polackarna. Denne fick underrättelse, alt fien-

den, 10,000 man stark, låg säker i staden Konilz och

byarna deromkring. Den 24 Dec. eller sjelfva julafto-

neii; bröt Ascheberg, kl. 1 middagsliden^ upp ifrån
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Kussow och tågade oafbrutet till kl. 2 midDattstiden,

då han hunnit till grannskapet af Kuniiz. Bromfloden

skilde honom ännu derifrån; men Ascheberg lät i ögon-

blicket hreda halm öfver dess bro, så att hästfötterna

icke skulle förorsaka något buller. Derpå red han

öfver till nästa by, der Wiesnowieckis regemente hvi-

lade. Den blef genast omringad och antänd, och de

yrvakna, utspringande polackarna nedhuggna sä, att af

1600 'man knappt 150 undkommo. Sedan delade sig

svenskarna och augrepo på en gång tvänne andra byar.

Här voro polackarna visserligen genom bullret upp-

skrämda, men ännu icke fullkomligt ordnade till mot-
stånd, hvarföre de också på dessa ställen ledo betydlig

förlust. Men nu vågade Aschebeig icke längre dröja

midt ibland de väckta och öfverlägsna fienderna, utan

drog sig hastigt tillbaka, men åt ett annat håll, uemli-

gen på vägen åt Scblockau — Czarnecki trodde sig

i början angripen af hela svenska hären, och upp-
ställde derföre sina först ordnade troppar frammanlor

Konitz, der polska drottningen var. Men några sven-»

ska knektar hade af roflystnad förvågat sig och blifvit

tillfångatagna. Af dessa fick man veta, att det endast

var Ascheberg med ett litet parti, som tillställt hela

villervallan. Genast ryckte Czarnecki ut till hans för-

följande och tog dervid rigtningen åt Kussow; ty han
trodde, att Ascheberg återgått på samma väg, som han
kommit. Snart märktes misstaget och Czarnecki skyn-

dade tillbaka åt Schlockau till. Ascheberg hade emel-

lertid (att så stort försprång, att han hunnit öfverraska

och förstöra ännu ett fjerde polskt regemente och ändå
framkomma nästan under murarna af Öchlockau, innan

han uppbanns af Czarneckis förtroppar, hvilka blefvo

med förlust tillbakaslagna. Czarnecki sjelf hann fram

just i lagom lid för att se, huru Ascheberg med sitt

rof räddade sig inom murarna af Schlockau, hvilket

innehades af svensk besättning. Polackarnas förlust var

ganska stor. 3lj00 krigare, oOOO hästar och en stor

luäugd förrådsvagnar hade blifvit rof för elden eller
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svenska svärdet. Dessutom medlörde Ascheberg som
byte 36 fanor och 1200 tagna hästar. Hans egen för-

lust var nästan ingen. — Karl Gustaf gladdes äfveu

åt denna herrliga seger; och när han nästa gång träf-

fade Ascheberg, förärade han honom sin egen djrbara

värja och sitt skärp, samt fastade det sjelf högtidligen

öfver Aschebergs skuldra. Dermed följde en guldkedja

om 2000 dukaters värde och förläningsbref på ett

preussiskt jordagods, uppskattadt till 30,000 riksdaler.

Det säges, att konungen i föista förtjusningen velat ut-

nämna Ascheberg lill fälttygmästare ; men att dennes

blygsamhet afböjde en så hög belöning.

Afven i danska kriget tog Ascheberg liflig del och

var med vid tåget öfver Balterna, samt utmärkte sig

vid belägringen af Bremen- Vörde, stormen mot Köpen-
hamn, eröfriiJgen af Hiosgafvel, men aHramest vid för-

svaret af Sonderburg. Tiden och utrjmaiet tillåta oss

endast att nämna, ej att utförligare beskrifva dessa hans

bragder.

BERGT SKTTTE,

som under sednare åren af Kristinas regering arbetat

för Karl Gustafs upphöjelse, hade nu också i början

af dennes välde något anseende och ställdes i spetsen

för underhandlingarna med Kurland och Lithauen. i\len

efter någon tid aftog förtroendet och Bengt Skytte blef

återigen försatt i overksamhet. Flere orsaker uppgif-

vas; dels Skyttens kärlek för folkväldet, dels hans opå-

litlighet och lust för slämplingar, bvdka egenskaper Karl

Gustaf från föregående åren kände bättre än någon an-

nan; dels konungens ömtålighet föreget anseende hvil-

ket led, då man såg honom h^fva till gunstling en

man, sådan som Bengt Skytte. Ty denne bibehöll oat-

kortadt sitt gamla rvkte, att vara en dålig och opålit-

lig person, oiktadt all sin liirdom och allt sitt snille.

Uti en partiskrift mot svenskarna och för hertigen af

Kurland läser man följande beskrifuing om Bengt Skytte
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och om hans uppförande i sistnämnde land. När in-

vånarne, heter det, kommo Ull honom och besvärade

sig öfver svenska soldaternas plundringar, bortvisades

de med namnet af anarrar och åsnor». När de med
tårar klagade, alt man skymfade deras gudsljenst

samt våldförde deras hustrur och döttrar, då skrat-

tade han endast deråt. Sjelf lät han från föräldrarna

med våld borttaga en ung, skön fröken och förde

henne sedan som frilla fräckt omkring, till och med

på det furstliga slottet i Mitau. Kyrkor och guds-

tjenst brydde han sig aldrig om. Lutherska läran

föraktade han helt och hållet; den reformerta var hO'

nom förhatlig och den katolska kunde han allsicke

lida. Han trodde hvarken uppståndelsen från de döda

eller domen öfver de döda. Den enda grundsals han

följde, var den* nede, bibe, lude ; post mortem nullct

voluptas» *j.

Med Bengt Skyttes kärlek för folkväldet och ovilja

mot adeliga företräden förhöll det sig, när det gällde

hans egen person, pa efterföljande sätt. Då han 1048
blef vid 34 års ålder genom Kristinas ynnest upphöjd
till riksråd på samma gång, som den fetntiosexåriga,

förljenta amiralen Ake Ulfsparre, begärde Skytten att i

egenskap af baron få i riksrådet plats framför Ulf-

sparre **), och han fick det. I slutet af Kristinas re-

geringstid, då Steinberg och Schlippenbach upphöjdes

till grefvar, sökte Bengt Skytte, ehuru förgäfves, alt äf-

ven bekomma samma värdighet; och när hertigen af

Kurland kallade till sitt bord några besökande ämbets-

män ifrån landet, till exempel en prost, en häradshöf-

diijg m. fl.
, på samma gång, som också Bengt Skytte

var inbjuden; då ansåg denne sednare det, som en

skymf och förklarade, alt det vore under hans värdig-

*) Ät och drick och njut. I grafven är all glädje slut.

Theatr. Europ. VIII. 666.
•*) Rådsprot. (1. 18 Juni 1648.
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hel, som kungligt sändebud, all silla till bords med
sådana slynglar.

I afseende på jttre politiken ogillade Bengt Skytle

krigen mot Dannemark och Polen och ville, att Sverge

skulle uteslutande vända sig mot Ryssland samt taga

Nowgorod och PlesJcoic ; derigenom skulle man kunna
skydda Lifjland, öppna handelsväg till Indien och

lägga den bästa grundval för en stor nordisk mo-
narki o. s. v. *). Man trodde orsaken till detta Bengt

Ökyttes tänkesätt den, alt hans mesta förläningar voro

belägna i östra öfversjöländerna, och med dessas nu^-

varande gräns lätt utsatta för vådan att blifva af rys-

sarna borttagna eller åtminstone iörhärjade.

Under Karl Gustafs sista regeringsår återfinna vi

Bengt Skytte i London, dock icke i kiågon offentlig

egenskap. Likväl lemnade han genom tät brefvexling

Karl Gustaf underrättelse om allt, hvad som föreföll **)

och tyckes således icke hafva helt och hållet förlorat

denne sin konungs förtroende.

NILS NILSSON TUNGEL,

hofkansleren, stod ännu qvar på sin plats, men med
möda; ty mer och mer mognade omdömet om hans

uppförande och den ena svåra efterräkningen framkom
efter den andra. Han anklagades alt till sin fördel

hafva förfalskat gåfvobref på en gård i Uppland ***)
;

en annan gång att hafva förfarit på samma sätt med
ett gods i Estland -|-) ; en tredje gång, alt hafva nekat

*) Nordin. Landshöfd. H. Järtas afskrifter. B, Skytte till

Karl Gustaf d. 26 April och IS Juni 16S9.

Nordin. Bundna FoI. N:o 122. B. Skyttes rådslag

(:1660?:).
*•) S. si.

•*•) Rådsprot. d. 20 Sppt. , 9 Oct. , 7, 12 och 14 Dec. 1655.
Bref till Karl Gustaf från Gambrotius d. 8 Sept. 16S5.

t) Råasprot. d. 24 April 1656.
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till en skuld*); en fjerde gång, att hafva tagit mutor

och för hög papperslöseri **). Oaktadt allt detla fick

han behålla sysslan; kanske derföre, all konungens från-

varo förlamade rättvisans skipande? Månne äfven af

andra skäl? Det sjnes nemligen, som Tungei under

sista åren af Krislinas regering lånat sig till hemlig

kunskapare åt tronföljaren ***).

HIEBONYM0S RADZIEJOWSKY

bief också under denna regering mycket omtalad. Det

var otvifvelakligt han, spm genom sina råd bidrog att

leda Karl Gustafs krigarebana åt Polen och soni ge-

nom sina stämplingar derstädes förberedde de första

utmärkta framgångarna. Men under denna lyckans tid

utbröt återigen hans stolthet och öfvennod; och när

Karl Gustaf icke ville i allt följa Radziejow>.kys råd,

uppstod dem emellan någon kallsinnighet, och det re-

dan inom de första veckorna efter infallet. . Man trodde

sig veta, alt polacken ansåg sina stora ijenster icke nog
belönade och han började snart gifva missnöjet luft i

ett billert tadel öfver både svenskarna och deras konung.

Man påstår, att han först rådde Karl Gustaf till det

vådliga laget emot Jaroslaw; och sedan tadlade det öf-

verdådiga i samma förelag; och när man trodde konun-

gen under detsamma dödad eller fången, att han då

uppmanat polackarna till uppror mot svenska magten.

Karl Gustaf kom undeifund med :!skilligt häraf och

lät genom tvänne svenska herrar \:-rna Radziejowsky.

Denne blef väl sedermera försigligare i sina ord ; men
började i dess ställe hemliga och vinglande under-

handlingar med Österrike, Ryssland, Brandenburg och

Kosackerna. Man markte, att ban småningom förde

*) Rådsprot. d. 13 Aug. 1657 och 16 Mars 1639.
**) Biddarhus arkif. Riksdagsprot. 1654.
") Biksark. Bref till Karl Gusta''. Flere sådana Trän åren

1652 och 1633.
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sin egendom ui" de städer, som voro i svenskarnas våld.

Sluteligen kom man öfver ett hans href till danziger-

Loarna, hvari han försäkrade sig vara polska republik

kens Irogna son, aldrig hafva fört troppar emot fä-
derneslandet; endast sökt åtskilliga medel alt få kom-
ma hem, och alt han nu gerna ville försonas med sina

landsmän o. s. v. När alla dessa finter upptäcktes,

förlorade Karl Gustaf tålamodet och lät den 1 December

1656 taga Radziejovvsky till ftinga. Vid anställd ran-

sakning började denne slingra sig och om hvartannat

ursäkta, ljuga, neka, öfverbevisas, erkänna och ena gån-

gen gråta, andra gången urskulda sin osanning. Han
ville, hette det, utverka sig dansigerboarnas skydd för

någon sin egendom, som der förvarades. DeYföre

hade han skrifvit så. Det borde ej räknas honom
till brott. Penningen är den mägligaste Guden. För
att bekomma den hade Radziejowsky måst tala mot sin

öfvertygelse. De gode svenska herrar hade i samma
läge gjort på samma sätt o. s. v. Domen LIef, att

han skulle så länge kriget räckte hållas i fängsligt föi'-

var. Han skickades nu till Sverge, der han på Stock-

holms och Orebio slott måste tillbringa ett par år mel-

lan fyra väggar. Efter freden i Oliva återfick han fri-

heten.

Ar 1662 hade inre tvister och partier ånyo utbru-

stit inom Polen. Den derstädes förut så allmänt förak-

tade och hatade Radziejowsky var dock en Johan Kasi-

mirs ovän. Oaktadt förräderiet mot fosterlandet, blef

han derföre nu såsom en oskyldigt förföljd man fram-

dragen af konungens andra ovänner, de missnöjde, de sig

så kallade fosterlandsvännerna ; . och dessa fordrade be-

stäradt, att han skulle återställas till gods, värdigheter

och förläningar, och drefvo verkeligen vid riksdagen

denna sin vilja igenom. Jemnt tio år, sedan Radziejowr-

sky förde svenska fiendlliga hären in i sitt fädernesland,

och började det förstörande krig, som efter honom, kal-

lades Radziejovvskiska stormen, jemnl tio år derefter fick

han genom dessa de missnöjdas bedrilvande återkomnca
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och anlände nästan som segrare lil! Warschau. Partiets

lydliga afsigt dermed var att skymfa konungen. Men
rådet delade ej ständernas tänkesätt, utan tycicte, att

polackarna genom sådant uppförande skymfade sig sjelfva.

Flei'lalet vägrade att bland sig återupptaga fosterlands-

förrädaren. I dess ställe utnämndes han till polskt sän-

debud i Turkiet, der han åt sig sjuk af meloner och

dog af feber och vanvård *).

CORFITS CLFELD,

RadziejovTskys like i mycket annat, blef det ock i af-

seen4e på förhällandet till Sverge. Första oi'saken till

Radziejowskys missnöje var, att svenskarna icke kastade

sig öfver Warschau så hastigt, som polackens beräkning

eller hämndlystnad ville. På samma sätt uppgifves för-

sta orsaken till Ulfelds missnöje hafva varit den, att

svenskarna efter tåget öfver Stora Balt icke genast ka-

stade sig öfver Köpenhamn. Ulfeld hade derigenom ve-

lat mätta sin hämndlystnad mot danska hofvet och åsyf-

tade tillika en ny nordens förening, i hvilken lian hop-
pades, att antingen hans fädernesland skulle blifva ine-

delpunkten; eller ock han sjelf den derstädes företrä-

dande vice konungen. Förut hade det varit ganska väl

emellan Karl Gustaf och Corfils Ulfeld. Den sednare

hade lånat den förre penningar och derjemnte blifvit

utnämnd till kungligt geheimeråd samt varit på vägen

att utnämnas till svensk grefve. Men efter roskilder-

freden inträdde mellan båda en märkbar kallsinnighet.

Konungen lär i Dannemark hafva fått betänkliga under-

rättelser om Ulfelds lynrie och denne sednare fann sina

*) Riksark. Hemliga hvalfvet. Radziejowskis bref till Karl

Gustaf den 12 Sept. 1655. Protokoll vid förhöret med
Radziejowski d. 2 Dec. 1656 och 11 Febr. 1657. Råds-
prol. d. 11 Juni, 21 Juli och 11 Aug. 1657. Bond,
Riksskattmästaren G. Bondes dagbok d. 11 Juni 1657.

Brali. FoI. T. 58, Radziejowskis bref till P. Brahe.
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förhoppningar svikna. Konung Fredrik hade visserligen

med honom ingått en förlikning; men denna var tvun-

gen och dolde ömsesidigt misstroende och hat. I Dan-
nemark var således ingen lycka att göra, intet inflytande

att vinna; ej heller i Sverge; der, efter afslutad fred,

man ej mer behöfde främlingen och hans släinplingar

mot Dannemark. Af dessa orsaker fann sig Ulfeld innan

kort nedsatt till en man af föga betydenhet. När nu
Karl Gustaf sommaren 1658 började först tillreda och

sedan verkställa det andra infallet pa Seland, då fram-

bröt Ulfelds ovilja i bittra och häftiga ord, och dessa

med hans vanliga obelänksamhet öppet yttrade till och

med till Karl Gustafs undersåtare och ämbetsmän, till

en Dahlberg, en Mörner, med flere. JSi svenskar, sade

han, vtljen aldrig hålla fred, aldrig hålla ord. Eder
konung gör mig till en lögnare; hans anfall mot Se-

land är trolöst, och blir fåfängt, o. s. v. *). Allt be-

rättades för Karl Gustaf, hvilken dcrvid likväl icke gjorde

mer, än att han ur sin tjenst afskcdade den brummande
mannen. Men, som denne icke hade någon tättre till-

flyktsort, stannade han i Malmö, hvarest han inlät sig

i de slämplingar, som vintern mellan I608 och 16a9
förehades i afsigt att äterlemna nämnde siad ät Danne-

mark. Skälet till denna nya omkastning var antingen

rättskänsla, eller vaknande fosterlandskärlek, eller miss-

nöje med och ovilja mot svenskarna, eller vanlig oro

och ombytlighet; ho vet? När man emellertid började

komma saken på spåren, begärde Ulfeld pass för att resa

till Frankrike eller någon af hansestäderna; ty, sade han,

jag befinner mig vara i Sverge blott en man af ho-

pen, ja helt och hållet öfverflödig, och borgerligt död**)*

Men han måste stanna qvai-, och det upptäcktes snart,

att han haft del i berörde slämphngar; hvilket till och

*) Nordin. Oinbundna. Fol. 122. E. Dahlbergs, H. G.
Mörners och P. Chambers vittnesbörd om C. Ulfeld.

*•) S. st. C. Ulfeld tiil Sh. Rosenhane.

Fryxells Ber. XII. 8
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med i sista dödsstnnden bevittnades af en bland de bor-

gare, som just för sammansvärjningens skull afrättades.

Nu blef Lan tagen i fängsligt förvar ocli en rättegång

börjades. För alt imdvika faran af motsägelser ocli öf-

verbevisning lade sig Ulfeld till sängs, låtsade hafva fått

slag och vara mållös, så att försvaret måste inför rutten

utföras af bans gemål, grefvinnan Eleonora, hvilken också

gjorde det med mycken qvickhet och behag. Så för-

dröjdes rättegången. Karl Gustaf dog och förmyndare-

regeringen ville eller kunde ej öfverbevisa Ulfeld, ulan

beslöt gifva honom fri. Af misströstan och otålighet,

eller, som andra säga, narrad af sin svåger och fiende,

Kannibal Sehestedt, rymde likväl Ulfeld från Malmö just

några få dagar, innan han eljest hade fått underrättelsen

om sin formliga befrielse. Vägen togs, eller måste un-

der flykten tagas till Köpenhamn, Här blef han upp-

täckt, fängslad, strängt hållen och sluteligen nödsakad

att i de ödmjukaste ordalag erkänna sina förhrylelser

emot Dannemaric och dess konung; och all dessa hrolt

icke kunde ursäktas, ulan cndasl af kunglig nåd och

iarmherlighel lillgifvas. Mot denna afbön, ny tro-

hetsed samt böter af all sin på Seland varande egendom

återtogs han till nåder. Med vanlig oro reste han lik-

väl snart och mot giivet lölte till Nederländerna, bör-

jade derifrån nya stämplingar mot sin konung och sitt

fädernesland, klagade, att det sednare vore förtryckt af

den förra, och erböd sig att hjelpa kurfursten af Bran-

denburg till Dannemarks krona, emedan, sade Ulfeld,

della land, som det tyckes, ändå måste hafva en främ-
mande beherrskare o. s. v. Saken blef upptäckt och

Ulfeld dömd från lif, ära och gods, Hans kropp skulle

fyrskiftas och stcglas, ett hÖgt piis sattes på hufvudef, ett

af hans i Köpenhamn Varande hus nedrefs och pu den öde

platsen restes en pelare med inskrift: Förrädaren Cor/its

Ulfeld till evig blygsel och vanära. Sålunda fogelfri ocii

hvarje stund fruktande alt bJifva förrådd, flydde Ulfeld

från den ena staden till den andra, vanligtvis under för-

klädnad och nama af sina medföljande söners liirarc.
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Vid en sådan nattlig fljlvt öfver Rbenströramen i trak-

ten af Breisach, ådrog sig den redan förut sjukliga och
nu sextioåra mannen en svår förkylning. Han dog kort

derefter och blef af sönerna hemligt och under ett träd

begrafven.

På sådant sätt slutade en man, utrustad med na-
turens och lyckans rikaste gåfvor, men derjerante förd

af en oro, en ombytlighet, en äregirighet, en herrsk-

och hämndlystnad, hvilka han förgäfves sökte för sig och
för andra bemantla med de heliga namnen af kärlek

för frihet och fädernesland. I verkligheten gjorde hatt

under flere års lid allt, hvad i förmågan stod, för att

öfver samma sitt fädernesland draga såväl krigets elän-

den som främmande ok.

TOLFTE KAPITLET.

OM ADELN.

Karl Gustaf var ej frikostig i utdelandet af adeh'gä

värdigheter. Ingen nämndes till grefve eller friherre,

och till adelsmän blolt fjorton, hvaribland dock några

endast erhöUo bekräftelse på dylik förut innehafd vär-

dighet. Sjelfva ståndet förblef i det hela i samma be-

lägenhet som förut; stående midt emellan konungamag-

ten och ofrälsemännen. Med den förra tyckes det lik-

väl hafva ingått ett slags vapenhvila, eller förbund; ty

af fruktan för ofrälseständen och för reduktionen vå-

gade adeln ej mer genom några republikanska planer

och anspråk stöta sig med konungamagten. Detta med-
förde tvHune följder; först den lindriga fjerdepartsre-

dulilionen, såsom en eftergift å konungens sida; och
sedan bifallet till kriget och dess gerder såsom en ef»»

tergift af adeln ; delta sednare dock äfven för samma
stånd nyttigt, såsom ett medel att vinna ära och byte,

och tillika att vända folkets uppmärksamhet från re-

duktionsfrågoraa.
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Ea gång föreföll dock en liten tvist; det var vid

landskapsraötet i Stockholm 1657. Konungen hade

sjelfrådigt tillsatt både landlmarskalk och sekreterare.

Landskapsadeln lät anteckna sin insaga mot sådant

förfarande. Att ej för mycket stöta konungen, nöjde

man sig dock med den af honom utnämnda landtmar-

skalken; men för att tillika visa sin sjelfständighet, af-

satte man den utnämnda sekreteraren och valde en

annan '^j.

Vi hafva i dessa och föregående delar ofta talat

om adelns inkräktningsförsök mot både konungamagt
och medständer. Dessa bemödanden kunna till någon
del förklaras ur då varande omgifning och tidsförhål-

landen. Sverges mesta beröring var med Tyskland,

Polen och Dannemark. Serdeles i de tvänne sist-

nämnde länderna var konungens magt så inskränkt,

att han öfver adeln hade föga alt säga eller befalla.

Samma adel var deremot nästan oinskränkt herre öfver

sina underhafvande och lifegna bönder. I båda dessa

hänseenden var således svenska adelns magt betydligen

mindre och inskränktare än hos hvilken som iiäldst

bland grannstaterna. Man finner också spår, att dessa

och isynnerhet Polens adel talat med förakt om den
svenska, såsom den der slafvade under arfkonungars

nycker, bannor och befallningar. Det är icke otroligt,

att allt detta i någon män aggat svenska högadeln att

sträfva elter samma magt, som deras medbröder i de

andra staterna innehade.

Prof på enskild egennytta saknas ej. Af den från

Westraanland 1659 uppbådade adelsfanan, kommo i

stället för 130 endast 80 hästar; likaså på andra stäl-

len *")
; och Erik Oxenstjerna klagade , alt mången

adelsman endast uppbygger ett rödinåladl stall, kallar

det för sätesgård och frikallar sedan derunder en
hop andra hemman. I allmänhet visade dock adeln

') Riddarhusarkiv. Acta om landtdagen 1657»
**) Rådsprot. d. 7 Sept. 1659.
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under denna regering myclten beredvillighet att under-

stödja fäderneslandet och gjorde derlill jemnförelsevis

större ujjpoffringar än de andra stånden*).

Söndringen inom riddarhuset fortfor och ökades.

Vid reduktionsfrSgan löreföllo häftiga tvister mellan

lågadeln, som fått ringa, och högadeln, som fått stora

förlaningar. An häftigare blef trätan angående de af

Kristina gifna grefvcprivilegierna. I följe af dessa hade

grefvaina tillvällat sig dorasrätt öfver de inom grefska-

pet boende adelsmännerna. Lågadeln sökte befrielse

från denna ailiängighet. Grefvarna, serdeles Per Brahe,

prutade häftigt emot, Erik Oxenstjerna förmanade å

ömse sidor till liign och fördragsamhet, och grefvarna

till eftergift, nicn förgäfvcs. Per Brahe liknade sven-

ska grefvarna vid tyska furstar. Jag är, sade han,

här i landet näst honungen den förnämste. Får jag

icke behålla domsrätlcn öfver min adel, så vill jag

lemna syssla och land, o. s. v. Lågadeln deremot

förklarade, alt den alldeles iclce ville underkasta sig

en sådan domsrätt, hvarigenom den sjelf skulle för-

vandlas till omedelbar undcrsålare under grefvarna;

den ville bero af konungen och af ingen annan o. s. v.

Med dessa klagomål blefvo till Karl Gustaf ombud
uppskickade, hvilka fingo goda svar**). Vi känna ej

sakens utgång, men hela uppträdet var tjdeligen en

förelöpare till 1680 års riksdag.

TRETTONDE KAPITLET.

OM PRESTERSKAPET OCH UNDERVISNINGSVERKEN.

Litet förr än Karl Gustaf reste ut till polska kri-

get, fiDgo presterna bekräftelse på sina privilegier; och

') Se Bevillningarna vid riksdagsbesluten.
**) Biddarhusarkiv. Protok. 1633 d. S Maj. Engestr. Ut-

drag ur Rosenfianes dagbok 4:o 1655 d. 25 April, 2 och

23 Maj.
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1658 LIefvo Wadsbo och Walla härader tagna fråa

Karlstads superintendenlia och laggda under biskopen

i Skara, hvilken deremot måsle åt den förra afstå Dals-

land och norra Bohus län. För öfrigt talades ännu
om consistorium generale, och en ny kyrkoordning var

under arbete, men ingendera blef färdig. Tillika kla-

gades Öfver en mängd mer och mer inrotade oordnin-

gar. Under det beständiga krigsbullret, och i anseende

till konungens frånvaro, blef dock ingen ting i delta

hänseejide vidgjordt *).

Det nästan enda märkvärdiga angående undervis-

ningsverken var, att Uppsala högskola genom Terserus

och Figrelius begärde och erhöll bekräftelse på sina

privilegier. De så kallade akademiska konstitutionerna,

utgifna den 27 Juni 1655, lära vara utarbetade af

Björnklou. — Högskolan i Dorpt blef kort derefier

upplöst, i anseende till ryssarnas infall, hvarvid också

denna stad eröfrades. — Efter freden i Roskild öf-

verlade man deremot ofta om anläggandet af en ny
högskola i södra Sverge eller, som del helte, ett uni-

versitet fur Göta rike. Afsigten var i synnerhet den

att ditlocka studerande ungdomen från Skåne, Halland

och Blekingen och sålunda hindra den gemenskap och

förbindelse, som mellan dessa orter och deras förra

moderland skulle hafva bibehållit sig, om det upp-
växande slägtet fortfarande besökt högskolan i Köpen-
hamn. Förslaget understöddes af biskop Winstrup i

Lund, samt af Sverges presterskap. Dåvarande tänke-

sättet tycktes luta derhän, att man borde i Lund in-

rätta ett gymnasium; men i Linköping eller Göteborg,

det nya åsyftade universitetet*).

För de enskilda vetenskaperna kunde naturligtvis

föga göras under beständiga krig och så kort tiderymd.

Den enda märkvärdigare företeelse var, att Olof Rud-
beck år 1657 började anläggningen af den första bo-

*) Presteslåndets arkiv. Acta comitialia 1659— 1660.
**) Prestest. arkiv. Acta comjilalia 1658.
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taniska trädgård i Uppsala, — Holländaren, svenska

amiralen Henrik Gerdtsson hade författat och ville ut-

gifva sjökort öfver Bottniska viken; men sådant hin-

drades af regeringen '^). Man var i allmäuhet vid denna

tid ohenägen mot alla slags kartor och ansåg dera som
vägvisare för fiendtliga infall.

Inom läkarestaten tilldrog sig följande förändring.

Kär pesten 1657 kom till Stockholm, vägrade stadens

barberare (fällskärer) att befatta sig med pestsjuka per-

soner, och ämbetets föreståndare rymde till och med
undan åt landet. Då erbödo sig stadens badare, att,

mot erhållandet af samma privilegier som barberarne,

öfvertaga vården af nämnde sjuka. Anbudet och vill-

koren mottogos, och de förutskilda ämbetena förenades

hädanefter till ett enda**).

Sverges boksamlingar fingo mycken tillökning. I

Posen togos och hemskickades två stora biblioteker,

likaledes ett, taget i Wilna ***) samt ett i Soröe; hvil-

kas skatter delades emellan de offeulliga boksamlingarna

i Stockholm ocli Uppsala.

Tryckpressen började väcka mer och mer upp-
märksamhet. Karl Gustaf befallte, alt till missbruks

undvikande skulle ingen boktryckare understa sig

trycka någon i stals- eller troslära vigtig handskrift,

hvilken ej förut blifvit i kansliet uppvisad och gillad.

Biskopar och superintendenter ålades att hålla uogi
uppsigt deröfver-{-).

*) Rådsprot. d. 17 April 16S6.
•*) Rådsprot. d. 4 4ug., 12 och 14 Oktober 1637'. Jfr

Stockholms ordiwnlier 1. 1.^0.

*'*) Enligt Celsius, Bbl. Regiae Historia p. 131 samt Busser
om Uppsala, T. i p. 34. — Men svenska troppar inne-
hade aldrig Wilni. Det var af ryssarna, som nämnde
stad plundrades.

f ) Rådsprot. d. 19 N>v, och 9 December 16SG.
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FJORTONDE KAPITLET.

OM ÄMBETSVERKEN.

I detta hänseende är ingenting hugneligt att be-

rätta. Kriget och konungens frånvaro, ni. ni. förorsa-

kade oordningar, sjelfsvåld och slapphet. De gamla

klagomålen Öfver kronofogdarnas underslef fortforo *),

och en häradshöfding Rosinger lät en gång den vid

tinget församlade allmogen vänta i tre dagar, under

hvilken lid han sjelf med sällskap flitigt förplägade sig

vid kannan **). Måhända var det samma Rosinger, som
ar 1651 tillsammans med Messenierna och andra miss-

nöjda klandrade drottning Kristina samt oskickligheten

af hennes förvaltning och ämbetsmän.

Mera hugnande att se och omtala är den bered-

villighet, hvarmed flere herrar och högre ämbetsmäa
icke utan betydliga uppoffringar understödde fädernes-

landet. Den tidens handlingar äro rika på sådana

exempel. Per Brahe ville 1656 öfvergifva sin lugnare

befattning i Stockholm och i dess ställe resa till det

älskade men hotade Finnland och leda dess försvar

mot ryssarna ***), likaså åt staten upplåna penningar

på pant af egna gods -|-) ; äfven på sin bekostnad

förse Jönköping med proviant; och år 1657 uttågade

han mot danskarna med en liten krgshär, hvilken till

större delen bestod af hans eget upphädade folk.

Riksamiralen Gabriel Bengtsson Oxenstjerna erböd sig

att understödja det emot ryssen stående krigsfolket med
500 tunnor spannemål -|-|-); amiralen Klas Bjelkenstjerna,

att på egen bekostnad förse sig ock sitt folk med mun-

') 5. st. d. 17 Maj 1G56.
") S. st. d. 20 Juni 1656.

*"•) S. st. d. 17 Juni 1636.

f) S. st. d. 24 April 1656.

tt) S. St. d. 16 Juni 1656.



in

förråd till det blifvande sjölaget *); generalen Harald

Slake, alt på samma sätt fullständiga sitt regemente

j

Erik Oxenstjerna, att på sina egna juveler upplåna

penningar åt kronan **). Svenska sändebudet i Köpen-
hamn, Dureel, hade i förskotter och obetalda löner att

af staten fordra 20,000 riksdaler, och var nära att in-

sättas på gäldstugan, men vek ändå icke ifrån sin plats

eller pligt ***). Drottningens kammarherre, Johan Eke-

blad, fick på ett och ett hälft år icke ett runstycke af

sin lön, och hade till slut blott en enda klädning och,

den, skriiver han, sliten och tunn som ett sidensars.

Ännu i slutet af 1661 finner man bland rikets skulder

upptagna 3,352,468 daler obetalda tjenstemannaldner,

troligen de flesta sedan denna tid
-f).
— En gång

borde en enspännare afsk<ickas åt franska sändebudet;

men Herman Fleming kunde ej anskaffa statsmedel

derlill, hvarpå Per Brahe och Gustaf Horn erbödo sig

att sjelfva sammanskjuta de nödiga penningarna "j""}"). —
När drottning Hedvig Eleonora 1656 om hösten skulle

i Preussen besöka Karl Gustaf, hade man ännu icke

mägtat skaffa henne någon silfverservis, i stället för

den af Kristina bortförda. Rådet ville ej, att Sverges

drottning skulle i främmande land visa sig utan en så-

dan vanlig bordsprydnad, och sammansköt derföre och

inköpte åt henne en ny silfverservis
"f~}""f"j'

i allmänhet

hörde man ofta vid rådsbordet röster, som yrkade, att

adeln och isynnerhet rådsherrarna borde i beredvillig-

het och uppoffringar för fäderneslandet föregå de an-

dra ständerna med godt exempel. Det var den ännu

*) S. st. d. 19 Juni 1636.
*') miisark. Hemliga hvalfvet. L. von der Lindes bref till

Karl Gustaf den 13 Juli 1656.
***) Prah. Foi. 173. Dureel till P. Brahe, d. 24 Febr. 165?;.

f) Kammarkoll. arkiv. Rikshufvudboken för 1662.

ff) Riksark. Bref till Karl Gustaf från Gambrotius d. 8
Sept. 1653.

ftf) Rådsprol, d. 4 December i65€.
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icke utslocknade andan från Gustaf Adolfs och Axel

Oxenstjernas tidehvarf.

Emedan vi kommit alt nämna denna Sverges för-

klaringsålder, må också framdragas ännu elt bevis på
det allvar, hvarmed den enskilde mannens förhållanden

då för tiden måste vika för fäderneslandet. När Axel

Oxenstjernas dotter firade i Sverge sitt bröllopp med
Gustaf Horn, ville fadren icke för denna högtids skull

söka ijenstledighet, ulan stannade på sin plats ule i

Preussen. På samma sätt och af samma orsaker voro

ock Jakob De la Gardie 1643 och Per Erahe 1C49
frånvarande vid sina döttrars bröllopp ; och det fastän

den sistnämnda förmäldes med hertig Adolf Johan,

sjelfva drottningens sjskonebarn. Flere dylika exempel
kunde framdragas. Vi komma snart med vår berät-

telse till tider, rika på exempel af motsatsen.

Femtonde kapitlet,

OM KRIGSHÄREN.

Under Karl Gustafs regering skedde inga förän-

dringar eller förbättringar i krigsyrket, utan man följde

i allmänhet det sätt, som Gustaf Adolf uppfunnit och

hans lärjungar under Irettiåra kriget utbildat. Deremot

stadgade och till och med ökade svenska soldaten sitt

anseende för ihärdighet, mod, ordning och pålitlighet.

Svenska tropparna ansågos för de bästa i Euiopa, och

deras under Karl Gustaf utförda bragder skola städse

väcka allas förundran och svenskens stolthet. Rättvi-

san af den sak, för hvilken de stridde, den hvarken

kunde eller ville de bedömma ; men när deras konung

eller anförare böd, då framgingo de utan tvekan och

utan bäfvan ; vare sig öfver hafvels afgrunder, eller

mot befästade murar eller djupt in bland fiendtliga

skaror och ländey. Det starka, välförsedda, af nära

6000 danskar besatta Fredriksudde stormades och er-'
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öfr. des af omkring 3000 svensliar. — Under hela Aret

1659 lagi Dannemark en styrka af blott 10 till 12,000

svenskar, och likviil förmådde den hålla 5 <ygel icke

blott Köpenhamns besättning af ungefär 13,000 man,

utan ock såväl stadens som öarnas hela befolkning. —
I Warscliau såg man 3000 svenskar en längre lid för-

svara sig mot omkring 100,000 belägrande polackar och

derjemnte mot stadens fiendteliga befolkning. — Vid
Kråkans och Thorns försvar säg man uppträden af

samma art och samma utmärkelse. — Sommaren 1G57

såg man 40,000 ragoczianer nästan krypa bakom ryg-

gen och söka skydd af 6 till 7,000 svenskar. — Vin-

tern 1656 och under återtåget från Jaroslaw^, såg man
huru 5000 svenskar, omgifna af minst 24,000 polackar

och al en förbittrad befolkning, mägtade ölver floder

och bottenlösa vägar likväl segrande och lyckligt tränga

sig fram till Warschau och till de sina. — I allmän-

het är det ganska märkvärdigt att noga följa dessa

krigsrörelser och dervid se, huru svenska hären, ora-

gifven af polska massorna, tågade nästan obehindrad

fram och åter öfver polska fälten. Det är likasom

man såge skeppet stolt framsegla öfver hafvets rymd
ocn framför bröstet undankasta de fräsande böljorna;

men man ser ock, huru samma böljor lika lätt återigen

sammanflyta och utplåna hvarje spår efter den fram-

gångne segraren.

Såsom en forntidens kämpe älskade och aktade

det goda svärd, som var hans kraft, hans ära, hans

framtidshopp ; nära nog på samma sätl vårdade och
värderade Karl Gustaf sin krigshär. Den var för ho-

nom det svärd, hvars like i härdning och skärande

egg verlden icke kunde uppvisa; det Svärd, han sjelf

från ungdomen lärt sig med mod och skicklighet föra;

sluteligen det svärd, hvilket skulle för honom likasom

för forntidens riddare bana vägen till ärans mål, de

drömda nya kronorna, den stora nordiska monarkien

samt till en plats i de odödliga hjeltenamnens tempel.

Man finner ock, huru han städse och omsorgsfullt vår-



isa

dade soldaternas bästa ; huru hvarje annat afseende

måste gifva vika, när det var fråga om tropparnas un-

derhåll. Svenska och tyska regementerna, sade han,

äro härens kärna, hvilken med yltcrsla noggranhet

bör vårdas, ly sådana soldater växa ej snart opp

igen. — På svenska hären, yttrade han vid ett annat

tillfälle, hvilar uteslutande både konungens och rikets

välfärd. — Härtill kom och häraf alstrades den öm-
sesidiga tillgifvenhet, som uppstår mellan krigskamrater,

äfven mellan anförare och soldater, då nemligen håda

äro af rätta slaget. Så var händelsen nu. Det är

ganska sannolikt, att sorgen öfver de på Fjen förlorade

tropparna var en spik i Karl Gustafs likkista.

Det blef emellertid ganska svårt att hålla rege-

menterna fulltaliga, dels för den starka åtgången i kri-

get, dels emedan de andra europeiska staterna sluteli-

gen icke ville inom sina områden tillåta några svenska

värfningar. Det finnes exempel, att man benådat till

döden dömde dråpare och upprorsstiftare, uttryckeli-

gen endast derföre, att man i anseende till den stora

oristea på karlar behöfde dem till soldater *).

SEXTONDE KAPITLET. <

OM NÄRINGARNA.

Det blomstrande tillstånd, hvari Gustaf Adolfs och
Axel Oxenstjernas styrelse försatt Sverges slöjder och
handel, och som under Kristinas tid någorlunda bibe-

hållit sig, led under Karl Gustafs korta regering myc-
ken afbräck ; man kan säga, att det nästan helt och

hållet förstördes. Konungens behof af penningar för-

ledde honom att höja gamla och införa nya tullafgifter,

så att icke blott ständerna klagade utan äfven konuQ-

*) Rådsprot. d. 21 Mars och 26 Nov. 16SC,
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gens mycket gynnade ämbetsmän i denna väg, en

Herman Fleming och Krister Bonde öppenbjerligt af-

rådde åtgerden. Dessa ökade bördor jemnte kriget

förorsakade mycken minskning i handeln. Ar 1659
var dess rörelsekapital i Stockholm icke hälften af hvad

det förut plägade utgöra.

Att leda Eysslands handel öfver Riga, Narvpa och

den nyss anlaggda staden Nycn hade alllid varit Gu-
staf Adolfs och Axel Oxenstjernas plan, hvarföre de

också gerna ville underhålla fred med samma Ryssland.

]\u upphörde denna rörelse helt och hållet; ty kriget

utbröt ; staden Nyen fclef uppbränd ; och från Riga

flyttade en hel hop köpmän och handtverkare, för att

undvika dels krigets härjningar, dels de af Sverge ökade

tuUafgifterna *).

Ett annat fördelaktigt arf ifrån Gustaf Adolf och

Axel Oxensljerna var nybygget i Norra Amerika, det

så kallade Nya Sverge. Under närvarande krigs oro-

ligheter blef det redan 1655 af holländarne, ehuru tvärt

emot folkrätten, anfallet och med alla sina fästen er-

öfradt; ty från det aflägsna och i andra krig inveck-

lade moderlandet kunde ingen hjelp erhållas.

Cabo Corso, afrikanska kompagniets nybygge i

Guinea, var ett tredje den svenska handelns arf från

samma lid och frän Ludvig De Geers drift och om-
tanka. Äfven detta förlorades under Karl Gustafs krig.

Sättet, KarlofTs kaperi, hafva vi redan omtalat. Sverge

sökte väl återtaga, men kunde ej bibehålla anläggnin-

garna. Dessa blefvo eröfrade, först af holländarne, sedan

af morerna, sluteligen af engelsmännen. Det finnes spär,

att svensk-afrikanska kompaniet fläckat sin korta tillvaro

genom deltagande i den då allmänna slafhandeln.

Så genom förlusten af Cabo Corso, af Nya Sverge

och af rysska handeln, förlorades de första mognande
frukterna af Gustaf Adolfs och Axel Oxenstjernas om-
tanka. Sverges försök att uppträda bland de stora

) Rådsprot. d. 9 Dec. 1656.
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handelsfolken blef en gång för alla eller åtminstone

för den gången helt ocb hållet afbrutet. Svenskarna

tillgrepo åter svärdet, de nordiska vikingarnas urgamla

medel alt vinna rikedomar. Karl Gustafs både segrar

och missöden gåfvo nj näring åt det gamla krigsljnnet.

Karl den tolfte uttalade öppet dess valspråk : memini
me csse Alexandrum non mercalorem *).

En för svenska näringarna lycklig händelse inträf-

fade dock under denna regering. Magnus Gabriel De
la Gardie lärde i Riga känna en skicklig jern- och stål-

arbetare, liffländaren Piademakern. Denne öfvertalades

att från det härjade LifBand flytta till Sverge, hvarest

han med arhetare och nya anläggningar bosatte sig vid

Eskilstuna. Den der varande Karl Gustafs stad eller

så kallade frisiaden med sina jernförädlingsverk är

frukten af detta företag.

För öfrigt var Karl Gustaf icke utan sina förslag

för handeln. Hans syfte med Göteborg skola vi fram-

deles omtala. Han hade äfven en annan plau, neml.

alt från Liiheck locka handeln till Wismar, genom att

irSn sistnämnde stad leda genom Meklenburg en kanal

till Elben. Företaget stod i sammanhang med det

åsyftade östersjöväldet; men borttappades snart under

de följande bekymmersamma krigsåren.

Yid riksdagarna klagade ständerna öfver olikhet i

mått och vigt samt öfver monopolier och handelskom-
pagnier, förmenande, att priserna blefve därigenom
oskäligt höjda. Tillika yltrade borgerskapet mycket
missnöje deröfver, alt man på de flesta brukskontor

dref allehanda slags handelsrörelse med allmogen; ett

slags landsköp, livarigenom man, utan alt likväl fur

denna näring skatta till kronan nästan höll öppen salu-

bod till förläng för städernas köpmän, hvilkas rörelse

derigenom betydligen minskades; men hvilka det oak-

tadt måste erlägga de för densamma bestämda utskyl-

*) Jag känner, att jag ur en segerhjell^, <?c/j icke en kOp'

tnan,
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derna*]. Det oupphörliga kriget och bortovaron från

fäderneslandet hindrade konungen Iran att kunna af-

hjelpa någon af dessa brister.

För att lätta penningerörelsen hade redan Gustaf

Adolf på sin tid uppmanat borgerskapet alt inrätta

vexel- och länebanker; hvilket likväl icke kunnat verk-

ställas. Nu upptogs förslaget å nyo och af Johan
Palmstruch, son al en för sina rikedomar och lån ad-

lad köpman i Riga. Mannen, likasom hans förslag,

ansågs af några vara mindre att lita på, hvarföre han

också motarbetades af Gustaf Bonde. Deremot under-

stöddes han af Magnus Gabriel De la Gardie och
lyckades vinna konungens förtroende, så att han år

1656 fick privilegium på att i rikets städer inrätta

vexel- och länebanker. En sådan blef ock i Stock-

holm öppnad och tjckes åtminstone i början hafva

motsvarat ändamålet; ty ännu år 1660 ansågs den af

fitändcrna vara nyttig och väl ordnad,

SJUTTONDE KAPITLET.

OM BONDESTÅNDET.

Allmogens belägenhet var densamma, som under

förra regeringen, men likasom för alla andra rikets in-

nevånare, än mera tryckt genom ökade skatter och ut-

skrilningar. Medelst den beslutade fjerdepartsräfsfen

blef visserligen, åtminstone på papperet, en dam upp-
förd mot adelns hotande inkräktning af all svensk jord,

och mot bemödandet att förvandla hela ofrälse folk-

mängden till adelstorpare eller lifegna. Dock finner

man, att riksdagsbönderna ännu yttrade farhåga för in-

förandet af den så kallade lifjländska seden d. v. s.

lifegenskapen **}; och, detta icke utan skäl; ty ännu

*) Bådsprot. d. 5, S och 12 Mars 1656,
«*; Rådsprot. d, 16 Juni i6SS.
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gjordes försök i den vägen. En Gustaf Posse förfrå-

gade sig hos riksrådet skrifteligen, om den, som är

född på frälscgodsct, har rält alt laga Ijensl derulom.

E.ådet jakade for Sverge, men nekade för Liffland *).

Klagomålen öfver böndernas oärlighet och bedrä-

gerier vid kronotiondens utgörande forlforo och till

och med ökades efter tiondefogdarnas afskaffande.

Bönderna brukade neml. att antingen orätt eller allde-

les icke räkna sädesskylarna ; och att sedan för hvarje

åt kronan bestämd skyl uppgifva och betala endast en

afkastning af två kappar, ehuru de vanligtvis erhöllo

fyra till sex. Genom sådana bedrägerier och deras

mängd led det allmänna en nästan oberäknelig förlust.

Man hade sökt afskafTa missbruket, men ej mägtat det,

i anseende till den stora och samhälliga mängdens mot-
stånd **).

ADERTONDE KAPITLET.

OM SVERGES ÖFVERSJÖLÄNDER OCH NYVUNNA
LANDSKAP.

I Ofversjöländernas förhållande till Sverge skedde

ingen förändring. Lika med moderlandet blefvo de

hårdt tryckta af skatter och utskrifningar, och dess-

utom af inqvarteringar, genomtåg och härjningar. I

Finnland klagades 1659, att der fanns föga ämnen mer
till soldater***). Pommern var redan 1658 så utlömdt

och ultröttadt, att man befarade uppror -j-). Liffland,

Estland och Ingermanland voro förhärjade af fienden

och af pesten, och en icke obetydlig del deraf måste

*) Jlådspro!. d. 7 Aug. idSG.
*') Riksark. Riksdagshandlingar. Presteståndets utskott 1638

d. 28 April.
***) Bådsrevis. prot. d. 22 Aug. 1659.

f) Rådsprot. d. 21 April 1638.
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under stilleståndet 1658 lemnas i ryssens hand. Fien-

den^ sade Bengt Skjlte, har gjort den för Svcrgc våd-

liga upptäckten, alt Bijssland kan när som häldst och

ostraffadt öfvcrsvämma och härja de östra öfversjö-

länderna. Dessa landskap likna kor, dem svensken

med stor kostnad underhåller; men dem ryssen kan
när som häldst mjölka, till och med flå *). — Man
började här och der ana svårigheten af att i liingden

Icunna emot Ryssland bibehålla nämnde landskap. Gu-
staf Evertsson Horn yrkade som enda medlet, att man
borde befolka dem med lutherska svenskar, tyskar el-

ler finnarj och att deremot alla grekiska ryssar borde

fördrifvas, såsom de der alltid sträfvade efter återföre-

ning med sina landsmän **). Landträdet PatkuU före-

hade också dylika stämplingar med lithauerna och skulle

derföre fängslas och lagforas ***). Vi känna ej sakens

utgång.

I afseende på de genom roskilderfreden nyvunna
landskapen hunno inga åtgärder vidtagas. De förslag,

som i sådant hänseende framkastades, böra omtalas i

sammanhang med det, som under nästföljande regering

verkeligea skedde.

NITTONDE KAPITLET.

SVERGES FÖRHÅLLANDE TILL UTLÄNDSKA MAGTER.

BYSSLAND.

Det hufvudsakligaste af Sverges förhållande till

detta land är redan omtaladt. En anmärkning må

*) Nordin. Oinbundna, Fol. 122. B. Skyttcs betänkande.
**) Brah. Fol. 170. Gust. Fv.son Horn till Gust. Karls.

Horn d. 20 Mars och 9 Juni 1636.
***) Rådsrevis. prot. d. 7 Juli, I Sept., 13 Dec. och 18 Ja-

nuari 1659. Pu första stället kallas mannen Paikull.
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tilläggas. Den ovanliga diigligliet och deraf följande

gtora anseende, svenska hären för närvarande ägde,

hade den småningom förvärfvat under krigen mot gran-

narna i öster j nämligen först grundat under fälttågen

mot ryssarna från 1580 till 1617, sedan vidare ut-

vecklat under krigen mot Polen från 1600 till 1620,
och slutligen i all dess vunna fulländning laggt för den

bildade verldens ögon under trettioåra kriget samt Karl

Gustafs fälttåg. Men just nu och på höjden af denna
fulländning iinner man spåren af en uppkommande
motvilja för att återvända till dessa, den svenska krigs-

ärans första odlingsfält. Bland alla företag var ett krig

mot Ryssland, det som minst öfverensstamde med all-

mänhetens önskningar. Denna åsigt uttalades bland

både höga och låga. Karl Gustaf sjelf ansåg under

sin värdighet att i egen person anföra ett fälttåg mot
barbarerna i öster. Wrangel undandrog sig äfven ett

sådant förtroende, och det var endast med möda man
kunde öfvertala soldaterna att låta föra sig åt detta

häll *). Orsakerna voro flera. Först nemligen, att

inan icke ville med krig störa den tillämnade rysska

handelsrörelsen öfver Nyen, Narva och Riga. För det

andra, att man kunde mot Ryssland ingen ting annat

vinna an nya landskaper utan naturlig gräns och med
en helt och hållet främmande och fieudtlig befolkning,

hvilka landvinningar derföre också skulle blifva nästan

omöjliga att försvara utan andra nya eröfringar och så

i oändlighet. Detta var också Bengt Skyttes plan; oss

veterligen den ende, som talte för ett dylikt krig.

Tredje skälet var härens bestämda motvilja för rysska

fälttåg ; en känsla, grundad visserligen icke på någon

räddhåga, men på den omständigheten, att både solda-

Vi hafva ej kunnat utreda huruvida det, som här, och
i 10 delen s. 11-i blifvit berättadt angående Patkuil och
Paikull, angår flere, eller måhända blott en och samma
person.

*) Rådsprot. d. 7 April 16S8.
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ter och befäl hade i tyska kriget vant sig vid mildare

luftstreck, beqvämligare qvarler och rikare byten, än

man i det kalla och ouppodlade JNordrysslaud kunde

hoppas.

POLEN, DA>fNEMARK, BRANDENBURG OCH HOLLAND.

Sverges ställning i afseende på dessa fjra staterj

är redan i det förejjående ulförligen omtalad.

ÖSTERRIKE

hade sedan treltiåra kriget gammalt agg till Sverge.

Dertill kommo afund och farhågor, väckta genom Karl

Gustafs djerfva planer och ovanliga framgångar i Po-

len. Till dessas hämmande sökte kejsaren att mot

Sverge uppreta Ryssland och Dannemark. Men när

förbundet emellan Karl Gustaf och Ragoczi hotade Po-

len med nya och större faror, då framstod ändtligen

kejsaren sjelf och skickade Polen hjelptroppar samt

trådde derigenom i fiendtligt förhållande mot överge.

Karl Gustafs uppförande mot Österrike var om-
by tligt; i hörjan och under de första framgångarna

tämligen stolt ; sedermera vacklande mellan trägiia och

upprepade försök att vinna kejsarens vänskap, och ho-

telser och stämplingar, när dessa försök misslyckades.

Österrike visade nemligen beständigt misstroende och

ovilja för alla Karl Gustafs anhud, och vid dennes

sednare krig mot Dannemark uppträdde det afven i

Tyskland såsom verksam och förklarad fiende mot

Sverge. Karl Gustaf härmades högeligen och sökte dels

att hindra den österrikiska ärkehertigen Leopolds ut-

väljande till kejsare, dels att mot österrikiska huset i

allmänhet uppreta de tyska furstarna 5 men båda de-

larna fåfängt.

En och annan ville, alt Karl Gustaf skulle vända

sina vapen mot Österrike sjelft. Delta hade öfverens-



188

stämt raed bärens önskningar och troligtvis äfven blif-

vit understödt af Frankrike. Men Karl Gustaf ville ej

lyssna till förslaget; ly, sade han, Frankrike är den,

som af våra der vunna segrar får förnämsta vinsten:

och dessutom skulle man vid ett sådant företag nu

för tiden möta enhälligt motstånd af alla de tyska

staterna *).

FRANKBIEEj

Sverges gamla hundsförvandt, skulle också nu vara

jemnte England dess förtroligaste vän. I början vex-

jades gåfvor och artigheter och flere gånger under-

handlades om närmare förbund. Men när Karl Gustaf

icke ville angripa Österrike utan i dess ställe fördju-

pade sig, först i polska och sedan i danska krigen

;

när hans inkräklningsplaner började uppreta eller åt-

minstone oroa de flesta europeiska staterna ; när han

slutligen uttröttad, knappt mägtade försvara sig sjelf,

än mindre hjelpa andra; då drog sig Frankrike små-

ningom tillbaka, och blef likgillligt för Sverges vänskap.

Det antog mer och mer sättet af en stolt besltyddare,

hvilken icke ville tillåta sin anhängares fullkomliga un-

dergång. Så till exempel ujipträdde det i haager-

konserlen för att åt Sverge försäkra östra kusten af

Öresund. När svenska hären i trasor och smuts år

1657 tågade från Polen mot Dannemark, gaf Frankrike

till dess understöd och nästan som nådegåfva 200,000

daler, andra säga 400,000 ecus **). Vid ett annat till-

fälle erböd det åt Karl Gustaf en årlig lifiänta af

200,000 daler. Med afseende härå och på fransyska

vinderhållspenningarna under trettiåra kriget^ fingo sven-

skarna af Österrike uppbära spenamnet; Frankrikes

legoknektar. Allt detta uppretade naturligtvis både

*) Engestr. G. Benzclsljernas utdrag ur radsprot. Januari
1660. Jfr. Puf. VI. 1.

"*) Grammonts meraoirer II. 97.
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dem och deras konung. Mellan honom och Mazarin

vexlades tämligen hvassa stickord. Vid något sådant

tillfälle vände sig konungen till Terlon, slog handen på
värjfästet och utbrast: redan förr en gång hafva gö-

terna slån utanför Paris, och un en gång kunna de

segrande föras dit igen.

Sinnesstämningen i Frankrike var i det hela ogyn-

sam mot svenskarna *). Skälet var i början ett mensk-
ligt och katolskt medlidande för polackarna deras

tryckta trosförvandter ; sedermera ovilja öfver Karl

Gustafs eröfringslystnad. Men oaktadt denna ledsamma
spänning vidhöll Mazarin sitt beslut att icke låta Sverge

alltför mycket försvagas. När derföre i slutet af 1659
utsigterna för detta rike mer och mer mörknade, tyck-

tes Mazarin vilja uppträda till dess hjelpj men just i

detsamma afled konung Karl Gustaf.

ENGLAND.

I början af Karl Gustafs regering var Cromweli
hans närmaste och bästa vän. Så, som Holland slöt

sig till Dannemark, i samma mån slöt sig äfven Hol-

lands medläflare, England, till Dannemaiks fiende, Sverge.

Karl Gustafs anfall mot de katolska polackarna var

angenämt för det protestantiska ifrare-parti, som då

för tiden styrde England ; och Cromweli lät för de

svenska vapnens framgåog hålla förböner i kyrkorna.

Men detta var också allt, hvad han gjorde; oaktadt

alla Karl Gustafs bemödanden att med honom ingå för-

bund och af honom bekomma underhållspenningar.

Cromweli drog sig alltid under vänskapsförsäkringar

men med försigtighet tillbaka. Han fruktade för Eng-
lands handel, ifall Sverge blefve ensam herre öfver

Östersjön. Efter Karl Gustafs andra anfall mot det

*) Nordin. H. Järias afskrifter. B. Skjtte till Karl Gustaf

den 15 Nov. 1659.
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protestantiska Dunneraark drog sig Cromwell än mera

tillbaka oc!i tycktes gerna se, ora svenska konungens

stora planer kunde blifva något nedsatta. Huru Eng-

land efter Cromwells död deltog i de bekanta haager-

konserlerna, hafva vi redan omtalat.

KARL GCSTAFS DELNINGSFÖftSLAG.

Få konungar hafva (ört så täta och mångsidiga

Underhandlingar, som Karl Gustaf. Icke en ulan flere

gånger erböd han Sverges vänskap och förbund ut

ryssen, kosacken, Brandeuburg, Österrike, Frankrike,

Holland och England. Han var en tapper och driftig

herre, i spetsen för ett ärorikt och segrande folk och

för de bästa troppar i Europa, så att hans fiendskap

borde fruktas, hans vänskap sökas af enhvar styrelse.

Oaktadt dessa förhållanden kunde han under hela sin

regering icke bekomma någon enda bundsförvandt, un-
dantagande den obetänksamme Ragoczi och de båda
nästan tvungna furstarna af Brandenburg och Holsteiu.

Förhållandet är ganska märkvärdigt. Det kan ej gerna

härledas från någon annan orsak än den, att regerin-

garna fruktade ombytligheten och kanske än mera äf-

ventyrligheten af Ivarl Gustafs företag och derföre icke

vågade hafva någonting med honom gemensamt. De
ofvannämnde egenskaperna af ombyten och äfventyrlig

djerfbet visa sig ingenstädes tydligare än i de mänga
delningsförslag, hvilka konungen till höger och venster

framkastade, och af hvilka vi här vilja lemna en sam-
mandragen teckning.

Redan under året 1655 finner man några af Karl

Gustaf gjorda dclningsförslag. De voro dock få; ty,

hänförd af sina utomordentliga framgångar, hoppades

han att i det närmaste kunna åt sig sjelf bibehålla allt,

som då kunde komma i fråga. Men sedan polska res-

ningen vid slutet af nämnde är utbrustit, och de förut

så ljusa förhoppningarna mörknat^ frun denna stund

1
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begynte delningsförslagens egenleliga tid. Yi vilja frara-

slälla ^dem efter årsföljden.

Ar 1G5(). Den 7 Januari afslöt Karl Gustaf med
kurfursten af Brandenburg fördraget i Königsberg, hvar-

igenom han åt nämnde furste gaf polskt-preussiska bi-

skopsdömet Ermeland och lade detta jemnle hela Ost-

Preussen, såsom ett län under Sverge. — I samma må-
nad föreslog han åt Rjssland alt med Sverge dela Li-

thauen efter en linea, dragen ungefär frän östra ändan

af kurländska Semgallen och i syd-sydostlig riktning

nedåt föreningen af Beresina och Dnieper*). — I Fe-

bruari, under det svåra tåget till Jaroslaw, erböds åt

Brandenburg fyra polska woiwodskaper samt tittel af

konung öfver Slor-Polen; hvaremot Brandenburg skulle

åt Sverge lemna åtskilliga delar af Ost-Preussen samt

ett kraftigare understöd **). — I Maj föreslogs, att

Johan Kasirair skulle behålla ett stycke af Mazovien;

Sverge taga West-Preussen, Cujavien, Samogitien och

om möjligt Krakau ; det öfriga skiftas mellan Branden-

burg, Rysslandj kosackerna, Ragoczi och några polska

herrar **"*"). — I samma månad erböds åt Piagoczi för

deltagande i polska kriget några kretsar i trakten kring

Lemberg -|-). — Den 15 Juni afslutades marienburger-

fördraget, hvarigenom Karl Gustaf lemnade åt kurfur-

sten af Brandenburg de fyra polska woiwodskaperna,

Posen, Kalisch, Lenciez och Siradien -|~|-). — I Augu-
sti månad erböds åt Ragoczi alt vid en delning af Po-

len erhålla Ukrän och allt, som låge söder och öster

om Weixeln, ända till Podlachien
"f""!""]").

— Litet der-

efter ökades anbudet med Krakau *-j-). — I September

erböds åt kosackerna att vid en delning af Polen er-

*) rurendorff Thaten Carl Gustafs tr. 1697, s. ±93.
") Puf. s. 1C9. Handl. till uppljsii. af Sv. krigshist. 2: SO.

***) Puf. (le reb. {.-est. Fred. Wilii. s. 325.

t) Puf. Karl Gust. s. 222.

rt) Puf. Fred. Wilh. s. 550.

ftt) Puf. Karl Gust. s. 223. Ruhs s. 68.

"f) Puf. S. st. Terlons raeraoirer s. 16.
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hålla woiwodskaperna Kiow, Tschernigow och Erac-

law *)v — I November föreslogs, alt Ragoczi med tit-

lel af konung öfver Ost-Polen, eller For-Polen, eller

Lill-Polen, eller hur han ville kalla sig, skulle få alla

länderna söder om Bngfloden *'^).

Ar 1657. I Mars föreslog konungen, att Polen

borde delas mellan Sverge, Brandenburg, kosackerna

och Ragoczi '^*'^). — I April föreslogs åt kosackerna en

delning, hvarvid Sverge skulle erhålla Podolien samt

Lemberg och Kaminiec -|-). — I Maj framkastades ett

förslag att dela Dannemark mellan Sverge, Holstein

och Hamburg, med hvilket sistnämnde underhandlingar

de^om skulle öppnas "j""}"). — I samma månad före-

slogs genom Schlippenbach, att kurfursten af Branden-

burg skulle åt Sverge lemna Ost-Preussen och deremot

få polska West-Preussen i ersättning -|~j~{-). — Ungefär

vid samma tid erböd sig Karl Gustaf att åt Frankrike

sälja samma West-Preussen, om det nemligen blefve

väl belaldt *-j-). — I Juni föreslogs åt kurfursten af

Brandenburg, att denne skulle understödja Sverge mot
Österrike, Polen och Dannemark. Efter vunnen seger

skulle Sverge taga i ersättning, Norrge, Skåne, Oiden-
burg och Delmenhorst; Brandenburg deremot större

delen af Schlesien och några orter i Westfalen; eller

om kurfursten häldre ville, kunde han genom några

utbyten erhålla West-Preussen **"["). — I Augusti er-

böds åt Cromwell förbund mot och delning af Oaune-

mark och Westfalen. Sverge skulle dervid fä Skåne,

Halland, Blekingen och något af Holstein; England

deremot Oldenburg, Ost-Friesland, Miinster och hvad

*) Puf. Karl Gust. s. 230.
") S. st. s. 226.
"•) S. st. s. 282.

t) S. st. s. 304.

it) S. st. g. 364.

ttt) Puf. Fred. Wilh. s. 571.

'f ) Puf. Karl Gust. s. 336.

•*t) Puf. Fred. Wilh. s. 372.
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ytterligare der i trakten kunde vinnas. Om Cromwell
fordrade mer, skulle sändebudet tillägga något af Pom-
merellen samt fästningarna Pautzke och Haupt i West-
Preussen, samt en del af Nord-Jiitland. Ville Cromwell
i dess ställe hafva Ditmarschen, så hade Karl Gustaf ej

någon ting deremot *). Enligt ett annat delningsförslag

skulle hertigen af Holstein blifva konung i Dannemark
j

men Sverge erlndla Skåne, Halland, Blekingi^n, Bohus-

län samt Aggerhus och Trondhjem **]. — I slutet af året

framkom ett nytt förslag, nemli^en att dela Polen mel-

lan Sverge, Österrike och Brandenburg ***).

Ar 1658. Den 7 Februari, just under tåget öfver

Balterna, föreslog K;irl Guslfif ät Cromwell en delning af

Dannemark, eller alt åtminstone Sverge skulle bekomma
Jyorge; England deremot Bremen s^mt åtskilliga han-

dels- och tullfriiieter -|-). — Den 2 Mars eller fem da-

gur efter roskilderfi edens afslutande, sökte Karl Gustaf

Österrikes bjelp till alt bekomma Ost- eller West-Preus-

sen eller Hinler-Pommern ; hvaremot Karl Gustaf lof-

vadc att på samma salt befrämja Österrikes plan emot

Polen. — På samma ^'^^'^ och i samma bref befalldes

samma svenska sändebud lofva hertigen af Pfalts-Neu-

biirg Svergcs biiiäde till vinnande af polska kronan,

såframt nämnde hertig \ilie derefler hjelpa Sverge till

Ost-Preusaen f-j).
— Redan i slutet tif Mars förehades

nya planer mot Dannemark, som det tyckes med hopp

om Englands hjelp. Heitigen af Holstein skulle dervid

bekomma trakten kring Svinesund och Frediikshall samt

Wardöehus, hvilket sistnämnde borde sedermera för pen-

") Nye danske magazin. 5. p. 72—84.
**) Puf. Karl Gust. s. 382. Nye danske magasin 3. s, 73.

"*) Raumcr Geschichte Europ. 5. s. 386. Puf. Fred. Wilh.

s. 404,

f) Riksark. Acta Histor. 16S7—1660 Karl Gustaf till en-

celska sändebudet Meadowc, Nakschou d. 7 Febr. 1658.

ff) K. Adlersparres hist saml. Ö. 19S, 198.

Fryxells Ber. XII. 9



ningar inlösas llll Sverge *]. — I början af April fram-

ställdes till Österrike ett annat och utförligare delnings-

förslag. Österrike skulle nemligen erhålla Lill-Polen
;

Erandenburg Stor-Polen och en del af Pommerellen och

Ciijavienj men deremot afstfi Ost-Preussen åt Sverge,'

hvilket sednare borde dessutom bekomma Kurland, Sa-

mogilien, West-Preussen samt en del af Cujavien och af

Pommerellen; Ryssland och kosackerna finge dela Li-

thauen och Ukrhn ; de inre delarna af landet kunde

skiftas mellan små, inhemska, sjelfständiga furstar. På
sådant salt, skrifver Karl Gustaf, sJiulle tvisterna i en

hast och ulan så stora misslanlcar kunna slitas **). —
Samma dag framställde konungen i rådet ett annat för-

slag nemligen, att hjelpa en fransk prins till polska kro-

nan och sedan af honom fä penningar för West-Preus-

sen***). — 1 Augusti yttrade han sin önskan, att her-

tigen af Holstein Gottorp måtte bekomma hela Holstein

och Schleswig f).
— I Oktober erböd han åt den nyss

till protektor utnämnde Richard Crorawell, Bremen, Yer-

den, Island samt stora tull- och handelsfriheter ; ont

nemligen England ville deremot hjelpa Sverge att eröfra

Dannemark och Norge
-j-J-).

Så ulbjöd Karl Gustaf fram och tillbaka sina gran-

nars landskap och kronor, utan någon annan rätt der-

till, utan någon annan möjlighet för verkställandet, ärt

den svärdet kunde gifva. Svenska svärdet, fördt af

Karl Gustafs arjn, var visserligen då för tiden det bä-

sta i Europa och mågligt alt utföra stora bragder ; lik-

väl tvekade något hvar på dess förmåga att genomdrifva

så djerfva förslag. Dessas ombytlighet och många mot-

sägelser väckte misstroende, och deras uppenbara våld-

*) liådsprot. d. 29 Mars 16S8.
'*) K. Adlersparrcs bist. saml. S. 20L Jfr Jtådsprot. d. i

April 1638.
'**) S. st.

i) Pur. Karl Gust. S. S28.

tf) S. st. s. ÖSO.
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samhet och orättvisa likaså en nllniän och stark ovilja.

Med undantag af de tre förutnämnda furstarna, af Sie-

benbiirgen, Holstein och BrandenlJurg, finner man der-

före ingen enda bland Europas regenter, som utsträckte

handen för att emottaga de erbudna, rika rofven. Föl-

en mera pröfvande bUck voro dessa ej heller serdeles

lockande; ty vanligen kunde på dem användas den gamla

liknelsen vid huden af den björn, som ännu icke blifvit

skjuten. Var björnen någon gång fälld, såsom Polen

1ÖS5 och Dannemark 1638, då ville också Karl Gustaf

för sig sjelf behålla hela huden odelad.

Karl Gustaf tyckes slutligen hafva insett, att dylika

delningsförslag voro fåfänga ; i synnerhet sedan alla an-

dra började inse, att han, omgifven af många och mäg-
liga fiender, knappt kunde skydda sitt eget land, än

mindre bortskänka andras. Detta är förmodligen orsa-

ken, hvarföre under loppet af 16S9 endast ett pur del-

ningsförslag blefvo af honom framkastade, Flan fick der-

emot nu sjelf erfara det obehaget, den förödmjukelsen

att se Holland, England och Frankrike uti haager-kon-

serterna föreskrifva villkoren, huru norden skulle delas

mellan honom och konung Fredrik.

Under sista året och i synnerhet under sista må-
naderna af Karl Gustafs lefnad tycker man sig finna

spåren till en börjande förändring. De förra, sväfvande,

ombylliga, sig sjclfva korsande och motsägande försla-

gerna försvinna mer och mer, och i deras ställe fram-

skymtar planen till visserligen också en inkräktning,

men denna gängen mer både bestämd, naturlig, möjlig

och för Sverge nyttig. Man finner nomligen flera spår,

att Karl Gustaf vid denna tid förnämligast riktade sina

pldner mot vester. Skåne, Halland, Blekingen och Bo-
huslän voro redan vunna, och han sökte ytterligare be-

komma Aggerhus län och så mycket som möjligt af

dess omgifvande nejder. I hälsningstalet till ständerna

1660 uttalade han öppet den grundsals, all för Sver-

ges krig och eröfringar i Tyskland kunde aldrig nå-

got mål eller någon naturlig gräns sällas. 1 stället
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för ett sådant obegränsadi förelag, vore det äerföre

bättre och mer ändamålsenligt att vända sina vapen

och eröfringar mot Vannemark *). I sammanhang med
denna plau gynnades Göteborg; tvänne riksdagar blefvo

der hållna, flera fördelar delsamma beviljade och man
talte om att dit förlägga den nya högskola, som borde

upprättas för Göta rike; likaså, att till dess fördel upp-

häfva den stapelstads rätt, som åtskilliga af grannstä-

derna förut åtnjutit; till och med att Kungelf borde för

samma ändamål utdömmas. Det tyckes , som Karl

Gustaf ämnat Göteborg till en slags medelpunkt för

det vestra norden och i synnerhet för dess handel. Vi

säga med flit «det tyckes»; ty just nu inträffade konun-
gens död, så att ingen kan med visshet säga, hvad som
varit eller i längden förblifvit hans egentliga och slutliga

afsigt.

TJUGONDE KAPITLET.

OM UTFÖRANDET AF REDUKTIONEN.

Den så kallade fjerdepartsrafsten blef vid 16SS års

riksdag så sent föreingen och afgjord, alt derifiån en-

dast en vecka återstod, innan konungen reste ut till pol-

ska kriget. Ständerna hade begärt, att han skulle ge-

nom en stadga närmare bestämma sättet för verkställig-

heten af den beslutade åtgerden. Sådant kunde ej med-

hinnas, under det konungen var qvar i Stockholm, och

förhållningsbrefvet för reduktions-komissarierna är un-

dertecknadt först den 10 Juli 16S.*» och det i Elfsnab-

hen, eller just som flottan skulle afsegla till polska kri-

get **). Detta förhållningsbref är ganska ofullständigt

och kort samt upptager endast ett hälft ark. I slutet

•) Riksark. Rådsprot. af Arvid Gustafsson d. 14 Jan. 1660
") Bond. Om kammarsaker. Karl Gustafs instruktion för

reduktions-kollesium. Jfr riksskaltm. G. Bondes dagbok.
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deraf säges uttryckligen, alt det var blott en förbere-

dande ålgerd, till dess Tiongl. majUs fullkomligare

stadga kunde utfärdas. Vi hafva dock ej funnit spår,

att något sådant fullständigare förhållningshref har i det

vigtiga ämnet någongång blifvit ulfärdadt.

Reduktionskommissarierna voro till antalet femton.

Deribland märkas Knut Posse, Seved Båt, Gustaf Bonde
samt kommissionens ordförande och, som man trodde,

upphofsman, Herman Fleming. Dessa grepo saken an

och började infordra papper och handlingar samt an-

ställa efterräkningar. Naturligtvis uppkommo dervid

en mängd obehag, svårigheter och tvifvelsmål, öfver hvilkå

sluleligen kommissarierna begärde konungens afgörande.

Dennes svar och än mera hans uppförande i öfrigt

kryssar försigtigt och undvikande mellan den allvarliga

verkställighet, som kunde reta adeln, och den lama ef-

terlåteuhet, som kunde reta ofrälsestånden. Komissari-

erna frågade, om konungen ändrat tanke och ville in-

skränka reduktibnen. Konungen svarade: nej! men
den skall utföras med beskedlighet. Kommissarierna frå-

gade: om de genast skola verkställa sina utslag?

Konungen svarade: ja! de skola följa förhållningsbref-

vet. Men på samma gång gjorde han sjelf flera ganska

vigliga imdantag från reduktionen. Tillika och slutligen

förklarades, att han ej hade tid inlåta sig i enskildhe-

ter utan öfverlemnadc sådana med förtroende åt kom-
missarierna, hvilka han skulle beskydda m,ot både de-

ras och reduktionens fiender o. s. v. *). Längre fram

förekommo och framställdes nya tvifvelsmål, på hvilka

konungen gaf ett likartadt svar **].

*) Bond. Om kammarsaker. Karl Gustafs svar på 33 af

kommissarierna afgifna frågopunktef. Frauenburg d. 16
Okt. 1656. Botin om Svensk, hem. 2. 183, omtalar en
af konungen redan 1635 afgifven förklaring på kommis-
sariernas frågor, hvilken Förf. likväl iike kunnat finna.

**) S. st. Herman Flcmings förfrågan d. 11 och konungeris

svar d. 29 Maj 1658.
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Kommissariernas göromål voro och förLlefvo emeller-

tid ganska oangenäma. Konungen ville hafva Stjernhjeliu

in bland deras antal; men denne undandrog sig från

att dellaga i en så obehaglig inrältning *). G. Berg, en

bland de driftigaste, Hågade, att han för sin trohet och

silt nit blef halad och förföljd **) och alla kommissarierna

anföra i allmänhet samma klagomål ***). Pesten afbröt för

någon tid, deras göromål j), och flertalet inom rådet

föreslog, att man under närvarande svåra förhållanden

icke boi'de reta sinnena genom fjerdepartsräfstens verk-

ställighet ff). Ett stort hinder kom äfven från konun-

gen sjelf ; dels deraf, att han icke genom eget personligt

deltagande gaf åt det svåra företaget nödigt anseende och

eftertryck; dels derigenom, att han sjelf tillät en mängd
undantag och förläningar, som helt och hållet stridde

emot reduktionsstadgans anda och bokstaf; t. ex. Torsten-

sons och Königsmarcks grefskap samt åtskilliga Douglas

förläningar -J-j"]-),
hvilka lågo inom så kallade omislande

orter; men dock lemnades cangripnn. Någon anmärkte,

att unga Torstensons hus vid Norrmalms torg *-j-) borde

till kronan indragas. Nej, sade konungen
;
fadern har

varit min luromcistare i krigsskolan och sonen skaU

iehålla sill hus, om del också låge midl på borggär-

den. Den förfallna fjerdeparten efterskänktes dock åt

inånga andra **f), kanske mindre förtjenta ; och man finner

*) Brah. Misc. T. 14, s. 9.

**) Riksark. Bref till Karl Gustaf från fursleliga personer.

G. Berg till Karl Gustaf, Stockholm den 13 Maj 1637.
***) Band. Om kammarsaker. H. rjemings förfrågan hos

konungen den 11 Maj 16S8.

i) 5. st.

it) Rådsprot. d. 2C Juni 1656.

•ftt) Bond. Om kammarsaker. H. Flemings förfrugan till

konungen, den Ii Maj 16S8, m. m.

*f) En del af nu varande prins Karls palats.

"*fj Rådsprot. d. 26 Juni 1636. Jfr Riksrcgistraturen, d.

31 Okt., 30 JNov. 1637, d. A, 6, 20 Maj och A Juni

1638, 17 Maj 1639, o. s. v.
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exempel, all Karl Guslaf sjelf glfvlt Norrltöpings Lesluts-

gods till allodial och det blott tio dagar efter redul<-

tionsstadgans utgifvnnde *). I jemnförelse mot Kristi-»

na var han visserligen i hög grad sparsam med för-

läningar ; likväl förekommer ett icke obetydligt antal

gåfvo- eller sladfästelsebref af honom utfärdade **). Ser-

deles frikostig var han på förläningar inom de eröfrade

landskapen, t. ex. Skåne, Preussen och Lithauen. Nä-

stan hvilken, som begärde, erhöll gåfvobref på sådana

egendomar, och 16S8 inemot midsommar skänkte haa

åt Harald Stake ett stort gods i Ermeland, fastän sven-

skarna af hela Preussen då för tiden icke innehade mer

än några få fästningar.

Af alla dessa anledningar blef reduktionens verk-

samhet mycket förlamad, nästan tillintetgjord. När all-

ting noga öfverväges, synes det Ivifvelaktigt, huruvida

Karl Gustaf haft nugot rigtigt allvar med hela företaget^

Man frestas att misstänka ett tyst förbund mellan ho-

nom och högadeln, i följe hvaraf å ena sidan den lin-

driga reduktionen genomdrefs och beviljades för att i

någon mån tysta ofrälseståndens klagan; och å andra

sidan kriget och dess gerder biföUos, för att tillfredsställa

konungens eröfringslystnad och fördröja, kanske hindra

verkställandet af samma reduktion äfven i dess nu be-

slutade lindriga skepnad.

*j Bo7id. Fol. 34. Karl Gustafs öppna bref för G. Bonde
d. 20 Juni 1G53.

*) Riiisaili. I registret öfver riksregistraturet hafva vi räk-

nat för 16S4. 2 donationer och 12 konfirmationer; för

168S 8 donationer och 81 konfirni.; 1636, 13 don., 17
JionOrm.; 1637, 20 don., 16 konfirm.; 1658, 38 don,,
18 konfirn].; 1639, SO don.^ l konfirmatiQn,
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TJUGONDEFÖRSTA KAPITLET.

OM STATSHUSHÅLLNINGEN OCH RIKETS INRE

STYRELSE.

I anseende till de beständiga krigen och sin egen

bortovaro ur landet kunde Karl Gustaf vidtaga endast

några fä förbättringar i rikets inre styrelse och lagstift-

ning. Dessa äro snart uppräknade, neinligen: nya hof-

arliklar, en bestämdare ordning för tribunalet i Wis-

niar, en ny stadga för Uppsala högskola, samt inrätt-

ningen af den nya banken.

Men af samma nyss uppräknade skäl inrotade sig en

mängd missbruk, samt myckeu slapphet i upprätthållan-

det af så väl nya som gamla förordningar. Om statens

regering under konungens utrikes vistelse var ingen ting

närmare stadgadt, så att det ofta syntes tämligen obe-

ståmdt, hvilka mål borde hänvisas till honou) sj -If, eller

hvilka som borde nfgör^s af de hemmavarande rådshor-

rarna. Dessa sednare voro ofta skingrade af mönstrin-

gar och andra sysslor, samt 1637 af pestt-n, så att nå-

gon gång blott en enda person föreställde hela rådet*).

Protokollerna för den hemmavarande rådsafdclningcn äro

ofullständiga ; och detta i än högre grad för den, som
följde med Karl Gustaf sjelf, af hvilka man äger qvar

endast några fä och afbrutna utkast. Någon ordenteligt

afslutad rikshufvudbok finnes ej för hela Karl Gustafs

regering**).

Af ofvannämnde anledningar var Sverge försatt i

ett mer eller mindre regei ingslöst tillstånd. De vilda

oordentligheter, som utmärkte drottning Kristinas sista

tider, forlforo derföre också under Karl Gustaf; snarare

ökade, än minskade. Ofta förrföllo uppträden af tvi-

ster och våldsamhet mellan adcli^t och boieeili"t öfver-

*) nådsprot. d. 16 Aug. 1633.
**) Se kammar-kollegii arkiv.
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mod *). Värfvare och soldater lilläto sii< många och

grofva våldsbragder '*). Fogdarna bedrefvo ostraffadt

mjcket underslei'***), och hönderna klagade, att Stock-

holms borgare begagnade orikliga mall vid sädeshan-

deln •{-), Bönderna sjelfva vägrade ofta under våldsara-

heter och uppror att fullgöra de förbindelser, ståndet på
riksdagarna sig lagligen åtagit f-f-).

Osäkerheten gick sä

långt, att gäng efter annan blefvo personer på Stock-

holms gator öfverfallna och mördade. Man utskickade

gardcssoldater till nattvakt ; men dessa tilläte sig då en

hop vilda bedrifter, föga bättre än dem, de borde af-

värja •J-j-f).
Högst sällan ser man spår, att våldsmännerna

blifvit med afskräckande allvar bestraftade *j) ; allmänt

knölades Gfver de många och stora oordningarna, och

vid riksdagai-iia 1698 och 1660 bådo ständerna enträ-

get, att konungen sjelf måtte stanna hemma i landet.

Men om detta vore omöjligt, tillade man år 1660 dea

önskan, alt konungen måtte i sin frånvaro lillsälla

en ordentlig regering, inför hvilhen folket kunde an-

föra sina klagomål **-|-).

För egen person och uti sitt hof var Karl Gustaf

ganska tarflig. Genast efter anträdet till regeringen in-

drog han alla de af drottning Kristina år 1653 införda

rya hofsysslorna och återtog Gustaf Adolfs enklare lef-

nadssält. Denna sparsamhet förslog dock föga mot de

*) Rådsprot. d. H Nov. 1639, d. 29 Juli och d. 11 Aug.
1657.

**) Rådsprot. d. 9, 12 Okt. 165S, d. 8 Juni 1667, d. 12
Mars 1639. Prest. ark. act. comit. 1639, 1660 d. 2
Jan. 1660.

*") Rådsprot. d. 17 Maj 1638.

-|-) Rådsrevisions prot. d. 7 Sept. 1639.

ff) Se citaterna till näslföljande kapitel,

fff) Rådsrevisions prot. d. 17 Nov. 1639, och 15 Febr. 1660.

*f) Rådsprot. d. 24 Mars, d. 26 Nov. 1656, d. 13 Febr.
1660.

"f) Presleslåna. arkiv. Ståndets svar på konungens propo-
sition den 21 April 1658. Riddarhus arkiv, acta om
riksdagen 1660. Ständernas utlåtande den 23 Jan. 1660.
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utoinordenteligt stora utgifter, som fordrades för de

inånga och fortgående krigen. Denna sistnämnc^e Jjörda

tlef ej heller lättad af nägon enda bundsförvandt, utan

måste bäras af Sverge ensamt i det nu mer än någon-

sin utblottade tillstånd, hvari Kristinn lemnade statsver-

ket. Sällan har också svenska folket åtagit sig och

burit tyngre bördor. Utom de under trettiåra kriget

högt uppdrifna skatterna, utlofvade ständerna redan

16äS en serskild krigsgerd, nära dubbelt större än der,

de åtogo sig för danska kriget 16-44. Denna 1655 års

krigsgerd blef 1637 än mera ökad, isynnerhet för adeln

och prästeståndet, hvilka förbundo sig, att utgöra den-

samma nära fördubblad. Sa till ex. beviljade adeln

16S6 och 16S7 dubbel rusltjenst eller hundrade riks-

daler ärligen för hvarje häst ; och derjemnte att af de-

vas frälse underhafvande låta årligen utskrifva hvar

tionde, i stället för hvar tjugonde man j allt detla oak-

tadt den beslutade fjerdepartsräfsten. Presterna lofvade

1633 att för hvart sextiondefjerde mantal inom deras

gäll, betala två tunnor rkg. Från 16S6 ökades detta

olika pä olika tider och ställen till 12 daler silfver-

m3'nt och derjemnte 4, 6 eller 8 tunnor råg, hvarför-

utan kyrkoherdarna åtogo sig att tvä eller tre tillsam-

mans uppsätta och underhålla knekt eller arlilleribäst

eller till och med ryttare. — Tyngst af allt voro dock

de täta knektutskrifningarna. Sådana blefvo redan 1653
beviljade för åren 1636, 1637 och 1630; och att un-
der dessa åren utgå efter vanlig grund. Det förslog ej;

ty polska och rysska krigen under loppet af 1638 bort-

lyckle många 1000 man och Dannemark hotade hvaije

slund med anfidl. Det tyckes äfven, som man under

loppet af 1Ö36 gjort dubbel ulskrifning, d. v. s. tagit

icke blott det för året beviljade manskapet utan äfven

för det kommande året 1637; dock mot löfte, att folket

skulle under delta sednnre år förskonas från ulskrifning*).

•) Bådsprot. d. 26 JunilGoG och 6 Mars 1637. JfrStjcrnra.

Riksdagsbeslut sid. 1271—1281.
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Det salanda iitlofvade friåret 16S7 kom ocli med-
förde lika, om ej större nöd. A landslLapsmötena 16S7
begärde regeringen ocli sliinderna beviljade, att 1658
ärs utskrifning skulle nu genast och ett år i förväg

verkställas. Sålunda hade inom något öfver 1 års

lid tre utskrifningar gått öfver riket, d. v. s. af tio

bönder hade tre soldater blifvit uttagna till krigstjenst,

och detta icke blott krono och skatte utan nu också

frälsebönder, hvilka eljest undergingo endast half ut-

skrifning i jcmnförelse med. de föl ra. — För alt er-

hålla bifrtll till denna i förväg skeende utskrifning, hade

man lofvat frihet för år i6o8. Men frampå delta år

började Karl Gustaf det nya kriget mot Dannemark,

hvarföre också nytt folk behöfdes i de fallnas ställe.

Allmogen från Westergötland. kallades dä till ett ]an(^-

sknpsmöte i Göteborg, hvarest åen i September 16S8
tillät, att en för 1639 lofvad knektutskrifning skulle nu
genast verkställas. Vi hafva ej kunnat utreda, huruvida

älven i de andra landskaperna skedde pä samma sätt
;

ej heller huru det förhöll sig med 16S9 års knekt-ut-

skiifning och krigsgerder, mer än att i Finnland har

man uttagit icke blott det årets ulan äfven i förväg

1660 års mfinskap. Det ser nästan iit, som regeringen

för att undvika allvarsamt och mer samladt motstånd

icke ens hopkallat några ordentliga landskapsmöten, ulan

låtit landshöfdingarna mera enskildt underhandla med
folket, om hvad som fordrades. Måhända af detta skiil

finnas inga protokoll eller landskapsmötens beslut efter

16S7, undantagande det i Göteborg. Emellertid återstå

andra spår, alt sådana underhandlingar skett, t. ex.,

att landshöfdirigen i Westerås sökt öfvertala bönderna i

Wåla härad all i krigsgerd betala tvä tunnor råg i stäl-

let för 2 riksdaler ''), och att knekt-utskrifningar höllos

1639, dock under allmogens högljudda missnöje och till

Rådsrcvmons prot. d. 30 Okt. 1639; jemnte dcrvid bifo-

gadl brcf friin Knut Kurck.
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och med uppror*). Man har påstått, alt i Karl Gu-
stafs fälttåg föllo 70 till 75,000 svenska krigare **). Vi

känna ej uppgiftens grund; ant;det synes dock icke

otroligt.

Oaktadt dessa ökade utskrifningar och höjda utla-

gor mägtade Karl Gustaf icke bestrida de genom krigen

än mera höjda utgifterna och manskapsbehofvet. Som
lörbemäldt är, började han att genom stora förläningar

i de sist eröfrade landskapen lösa sig från åtskilliga

penningeskulder. Lån upptog han öfver allt, hvar så-

dana kunde erhållas, och den tidens handlingar öfver-

tlöda af bevis derpå. För att åtkomma penningar, hade

han äfven åtskilliga
; andra förslag ; t. ex. 1637, att åt

Frankrike sälja sina eröfringar i West-Preussen
; samma

är, att mot penningehjelp göra Hamburg oberoende af

Dannemark; är 1658, att åt Hamburg mot 200,000
riksdaler afstå det öfverinseende öfver stadens prester-

skap, som S^verge i westfaliska freden fått sig tiller-

kändt ***). Ar 16S3 beslöt regeringen att från sirafF be-

fria några om lurendrejeri öfverbevisade köpmän, blott

de ville låna penningar till flottans behof-J-). Ar 1659
om sommaren erböd sig en onämnd person alt mynta
och utsprida falska, rysska penningar och med konun-
gen dela vinsten j-j).

Alla tillgångar, som sålunda medelst skatter eller

lån kunde anskaffas, blefvo dock uppslukade af kriget;

och hemma i Sverge var bristen redan från böljan och
allt framgent otroligt stor. Man saknade ofta pennin-
gar till de minsta och oundgängligaste behof. Ett exem-
pel bland många. Vid Falu kopparberg hade ett gruf-

*) Pådsrevwons prot. d. 30 Okt. och 13 Dec. 16S9.
**) Utkast till Sv. Hisl. af E. M. Fant. A. p. 6-f. — Puf.

An kdoter s. 101.
**•) Bådsprot. d. 12 3Iaj 16S8.

t) S. st. d, 29 Nov. 1655.

tt) Bond. FoI. om mynt och finanser. Gust. Bonde till Karl
Gustaf d. 27 Aug. 1659.



205

fall iuträfFat, som man trodde, genom bergmästarens

fel. För att få saken pålitligt utredd skulle två riks-

råd fara dit upp ; men Herman Fleming anmälte, att i

skattkammaren icke funnos tillräckliga medel tillrespen-

ningar. Per Brahe lånade då på eget namn det erfor-

derliga myntet, och lofvade sjelf betala det, så framt

konungen icke godkände utgiften *). En mängd äm-
betsmän hade icke på länge fått sina löner; och i Stock-

holms magistrat för året 16S6 ingen enda, mer än

vaktmästaren **). Kronans anseende var så fallet, alt

inom kort kunde regeringen alldeles icke mer få låna

penningar, icke ens mot pant af silfver och juve-

ler ***). Af brist på medel gingo soldaterna i LifF-

land. nakna och hungriga
-J-)

och matroserna på skepps-

holmen voro nära att svälta ihjel ff). — I anseende till

den fullkomliga saknaden af rikshufvudböcker är det

omöjligt att med visshet bestämma, huru mycket sta-

tens skulder blefvo under Karl Gustafs regering ökade.

Efter vår beräkning har denna olyckliga tillväxt ut-

gjort omkring S% million dalar silfvermynt fff).

*) Rådsprot. d. 20 Juli och 30 Aug. 16S3.
**) Bådsprot. d. 7 Aug. 1636.

**') Jlilisark. Hemliga hvalfvet. L. v. der Lindes bref till

Karl Gustaf d. 13 Juli 1636. Rådsprot. d, 4 Dec. 1653,

d. 24, 23 April 1636, d. 9 Mars 1637.

f) Brah. Fol. 170. Gust. Ev:son Horn till Gust. Karls.

Horn, d. 30 Okt. 1636.

if) Bådsprot. d. 6 och.27 Mars 1636, d. 16 April 1637.

•j-ff) KammarkoU. arkiv. Bikshufvuaboken för 1662 (den för

1661 kunde iuke finnas) uppgifver statsverkets tillstånd

d. 1 Jan. 1662 på följande sätt.

Sku!d.

Obetalda löner 3,332,468: 23: 9"/2o
Resterande skuld 6,372,799: 26: I'/,

Åtskill. räntor och Silfvermynt.

öfverlefver. 349,409: 15: ISVj Daler öre. p:g.

10,274,678: 1: Vs



Kn nmian förfallare uppglfver I6;050j000 djiei' Äi!f\er-

mynt *).'

bd olillfredsslällande, sä sorpjlig var Lliclcen pä
rikets inre föihallande och hushållning. Karl Gustaf,

hvilken aldrig tyckes hnfva med någon serdeles benägen-

liet omfattat dylika ämnen, gjorde det nu så mycket

mindre, då de visade en sä Ledröflig ställning, ett så

skärande afbrolt mot hans lysande krigs- och eröfiings-

planer. Redan iCoB berättades, alt ingen fick eller tor-

des tala med honom om annat än krigssaker **), och

under sista tiderna, att nästan tnrjcn vågade påminna
honom om belalning af sjiuklcr, (y sådant blef aldrig

välkommet ***].

Kronans fordran.
Restantier 2,269.S68: 28: —
Således var lironans skuld d. 1 Jan.

1662 0,003,112: 4: V5,

Men i en kapilalräkning för är IGGl
uppgifves, att under samma ur bc-

taldes skulder till ett belopp af 1,294,1-äS: 20: —
Således tyckes skulden d. 1 Jan. 1661

liafva varit 9,299,230: 24; —
Den närmsta förut afslutade rikshuf-

vudbok är för 1653, enligt hvilken

skulden den 1 Jan. 1654 var . . ."5.604. STS: — —
Skilnaden eHer den nndcr liden till-

komna skulden utgör således . . 5,644,675: 24: —
Men vi kunna ej beslumdt nppgifva, huru mycket denna
skuldsumma blifvit ökad eller minskad under de 5 må-
nader, som föregingo, och de nära 11 månader, som ef-

terfoljde Karl Gustafs regering. Jfr 10 delen, sid. 163.
•) E. Ii]. Fan!, i Ulhast till Sv. Hist. 4. s. 64. Vi ha ej

kunnat finna deo källa, hvarur doktor Tant hämtat
denna uppgift.

') Nord. oinbundn. 4:o N:o 49. Läkaren Challers brcf till

sin hustru. Landskrona Nov. 1658.
') JJe la Gärd. J. Ekeblad tiil sin fru d. 1 Febr. 1660.
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TJUGOHDEAKDRA KAPEILET,

MISSx\ÖJET INOM LANDET.

De mer och mer ökade bördorna af skatter, krigs-

gerder och knektutskrifningar ; det mer och mor rätts-

lösa tillståndet inom fäderneslandet; de oupphörliga kri-

gen, och sluteligen pestens härjningar; allt delta till-

sammans skulle naturligtvis förorsaka mycken nöd och
elände samt mjcket och bittert missnöje. Sådant fanns

iifvpri i rikt mätt, men i olika rigtning inom olika sam»

bällsklasser.

Det oiVälse motsländsparllet under drottning Kri-

slinas regering hade sökt slälla sig bakom tronföljarens

person och genom en lysande målning af hans stora

egenskaper vinna allmänna tänkesättet för det regent-

ombyle, som man på ett eller annat sätt, genom afsä

-

gelse eller omstörtning, ville fran:ilocka eller framtvinga.

Afsigten lyckades i dubbelt hänseende ; och när Kristina

verkligen lemnade tronen åt Karl Gustaf, blef denne af

ofrälse stånden mottagen med lysande föihoppningar och

öppna ai-mar. Han, så hoppades man säkert, skulle

åter införa orduing i styrelsen, sparsamhet i hushållnin-

gen, allvar och enkelhet i lefnadssätlet ; sluteligen och

förnämligast: han skulle qväfva adelsväldet och återtaga

krom godsen till stor lättnad för andra skattdragande.

Della förtroende, dessa tänkesätt bibehöllo sig inom
ofrälse stånden nästan helt och hållet orubbade under
hela Karl Gustafs regering. Det är rörande men å

andra sidan äfven upprörande att granska de under-

handlingar, som föregiugo mellan konungen och stän-

derna angående krigen och krigsgerderna. När Karl

Gustaf, drifven af ärelystnad, ämnade angripa någon af

de omgifvande staterna, började han för ständerna tala

om rikets vådliga belägenhet, om grannarnas stämplin-

gar m. ra. samt alt i anledning deraf fordra gerder och
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utskrifningar. Ständerna svarade: med framställning af

sitt utblottade tillstånd och med böner om fred; dock

med förklarande af sin beredvillighet att, om krig ej

kunde Undvikas, bispringa det nödställda fåderneslendet.

Konungen började då åter att med varma försäkringar

tala om sin kärlek till freden, sina trägna bemödanden
att densamma vinna, samt om grannarnas fiendtliga och

oförsonliga stämplingar ; sluteligen uppmanade han stän-

derna att, likasom deras förfäder, med mandom och

beredvillighet bispringa konung och fädernesland. Stän-

derna togo dessa ord för goda och beviljade, hvad som
fordrades; de tilUrodde sig ej hunna bedöma stats-

konstens invecklade beräkningar och hvad, som kunde

göras eller icke göras; de öfverlemnade med förtro-

ende sådant åt konungens högre insigler ; de lackade

för hans oupphörliga bemödanden och besvär att å
ena sidan vinna friden, å andra skydda fäderneslan-

det mot de mägtiga och bittra fienderna, hvilka för-

kasta alla billiga fredsförslag; de förklarade sig re-

dcbogna att efter yttersta förmåga bispringa konun-

gen i försvaret af deras fädernesland o. s. v. Så

ungefär tijlgick det, när Karl Gustaf utverkade ständer-

nas bifall till de gerder och utskrifningar, hvarmed han,

utan någon egentlig krigsorsak, angrep Polen 165o och

Dannemark 1658. Detta sakens verkliga förhållande

hann dock aldrig komma till den större allmänhetens

kännedom, hvilken godtroget antog, att konungen var

oskyldig till krigen, och att han ej fick vara i fred för

de elaka grannarna. Folkets missnöje vände sig der-

före icke mot honom. Det kunde ej heller uppfinna

något annat bestämdt föremål, utan yttrade sig som en

bitter obelåtenhet med de många och svårt tryckande

bördorna. Nästan i hvart och ett af Sverges folkrikare

landskap uppstodo oroligheter till och med uppror, i

synnerhet under de svåra utskrifningarna 1636 och

16S7. Äran af tåget öfver Balt och roskilderfredens

landvinningar qväfde visserligen knotet, men blott for

ea kort lid och redan 1659 finner man af samma an-
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ledningar samma oro *). Men emedan ingen medelpunkt

eller visst syfte fanns för alla dessa ypplopp, blefvo de

snart och ulan möda qväfda. — Mot slutet af konun-

gens regering började dock några af de kunnigare och
mera skarpsynta att genomskåda förhållandet. En bland

svenskarna den tiden varande utlänning säger, att konun-
gen var mer älskad af soldaterna än af det egentliga

folket **). I denna rigtning sväfvade missnöjet inom
ofrälsestånden.

I förhällande till lagliga fri- och rättigheter hade

adeln åtagit sig större gerder och utskrifningar än

ofiälse stånden. Adeln bar dem dock i det längsta tyst

och tåligt, till och med villigt; troligen äfven derföre,

att den kände, huru krigets fortsättande uppsköt den

för dem oangenäma reduktionen. På slutet fmnas dock

spår, att äfven ridderskapet här och der började tröttna

vid de ovanliga uppoffringarna. Farhågan och miss-

nöjet hos de förnämsta ledarne af della parti gällde

likväl på samma gång äfven helt andra förliållanden. I

anseende till konungens kr;if(fulla och sjeifrådiga lynne

befarades, att han ville tillskansa sig enväldet, och der-

lill begagna den ära och det anseende, hvarmed Danne-
marks tillämnade eröfring skulle omgifva hans person.

Mhu omtalar till och med, huru en och annan bland de

höga herrarna af denna anledning icke ogerna såg, att

det sista företaget mot Dannemark misslyckades och alt

konungens död gjorde slut på alla dylika farhågor.

Men alla desaa missnöjen, vare sig hos frälse- eller

ofrälsemännerna, vågade nästan aldrig framträda inför

konungen, af fruktan för den kraftfulla och öfverlägsna

personlighet, hvarmed denne beherrskade och kufvade

*) Bådsprot. d. ir Dec. 16SS, d. 6 Mars, 7, 8, 22 Aug.,
d. 2. 11 Sept., d. 21, 22 Okt., d. 6 Nov., d. 9 Dec.
16^6, d. 6. 19, 2.'>, 27 Mars, d. ZO Juni, d. 19, 28
Sept. , 21 Okt. 1657, d. 3 Mars 1638, d. 30 Okt., d. 13
Uec. 16S9.

**) Manley s, 112.
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fillt. Dessutom: lycka odi olycka, vinningar ocli för-

luster, båda i ovanlis; liöjd, omvexlade under den korta

regeringen så tätt och hastigt med hvarandra, att folket

icke hann besinna sig och bilda något bestämdt omdöme
pfver denna storm af oliliartade tilldragelser.

TJUGONDETREDJE KAPITLET,

NORKSKA FÄLTTAGET 1060.

Vi hafva redan omtalat det anfall, som svenskarna

16SJ5 gjorde emot Fredrikshall ; och frän hvilket denna

ort räknar sin uppkomst och första ryktbarhet. Försö-

ket blcf i början af 16S9 förnyadt; också denna gången

under ledning af Harald Stake; men det misslyckades

genom såväl stadsboarnas tappra motstånd som ett in-

träffande töväder. — Hösten 1639 gjorde danskarna

imder Göran Bjelcke ett infall i Bohuslän. Men äfveu

detta misslyckades, så alt också de i sin ordning må-
ste, förföljda af Harald Stake, draga sig tillbaka till

Fredrikshall.

Jultiden 16S9 kom Karl Gustaf till Göteborg. Hans
eröfringsplaner riktades vid denna tiden mer och mer
mot Dannemark och Norrige, och vid fredsunderhand-

lingarna begärde han att af sistnämnde land bekomma
Aggerhus amt m. m. För att gifva vigt at sådana for-

dringar borde nämnde landskap förut eröfras. I denna

afsigt sammandrog konungen utefter gränsen en här af

9000 man under Harald Stake, Gustaf Horn och Lars

Kagg. Den sistnämnde med SOOO man angrep Fre-

drikshall i medlet af Januari 1660, En sådan styrka

liade under polska kriget ofta eröfrat tämligen ^ stora

och starka städer. Man hoppades derföre lält kunna

betvinga en liten, nästan öppen köping. Men här funno

svenskarna ett motstånd af helt annan art. De små

fästningsverken hade under förflutna året blifvit någor-

lunda iståndsatla och försvarades nu med verkligt hjelte-



211

jnod af stadens såväl innevånare, som besättning. Köp-
mannen Peder Olsson Normand föregick nu som förut

med exempel af mod och uppoffring ; och borgerslopet

gaf gerna at sina försvarare både husrum och underhåll.

Från den 15 Januari till den 22 Februari eller nära sex

veckors tid varade den så kallade belägringen. Sven-

skarna hade gjort llere anfall och derjemnte ofta och

häftigt beskjutit staden, äfven med glödande kulor;

men allt utan framgång. Kagg försökte dels genom hot

dels genom lockelser att öfvertala innevånarna till dag-

tingan; men fick alltid stolta och afslående svar. Till

den för svenskarna olyckliga utgången torde också i nh-

gon mån hafva bidragit årstidens stränghet och ofta

infallande oväder. Sluleligen hade dock måhända krigs--

vanan och öfvermsgten segrat ; men den 25 Februari

bief belägringen afbrulen genom underrättelse om konun"

gens inträffade död.

r^ ^ TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

RIKSDAGEN I GÖTEBORG.

Mötet var utlyst till den 13 November 16S9; men
konungen kom först julaftonen eller den 24 Dec. och
liksdagsarbetet började ej förr än den 4 Jan. 1660.

Sedan ständernas utskott sista gången, nemligen straxt

efter roskilderfreden, var församladt, hade utsigterna

betydligen förändrat sig. En stor del af de fästen och
länder, som Sverge då innehade, dels med vopenmagt,

dels i följe af freden, hade sedan dess blifvit förlorade;

fiendernas antal deremot nära fördubblad! ; rikets inne-

vånare än mera utblottade, uttröttade och missnöjda;

dess gränsorter förhärjade; dess tillgångar nära tömda;
och, hvad stoltheten minst väntat, dess troppar inne-

stängda, slagna eller tillfångatagna ;
— och mot så många

olyckor och fiender, ej ett enda stöd, ingen enda bunds-
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förvandt. Det finnes, sade konungen sjelf, ingen, som
vill spänna sin häst tillsammans med oss *).

Vid denna tiden slogs öfver Karl Gustaf en skåde-

penning, som föreställde ett upprätt stående svärd, mot
hvilket sex andra voro riglade lika som till anfall. Det

skulle vara en bild af konungens okufvade mod midt-

ibland sina sex Cendei', Ryssland, Polen, Brandenburg,

Österrike, Dannemark och Holland. Bilden var i så

måtto sann, att konungen ännu icke öfvergifvit sina er-

öfringsplaner utan endast mera uteslutande rigtat dem
mot Dannemark, deremot, åtminstone tills vidare åsido-

sättande Ryssland, Polen och Brandenburg. Ännu hop-

pades han kunna med svärdet i hand göra stora land-

vinningar; man finner detta säväl af hans föreslagna

fredsvillkor, som af hans fordringar hos ständerna. För

hvart och ett af åren 1660 och 1661 begärde han ut-

skrifning af en soldat för hvar tionde frälse och hvar

femte sk.ittebonde; af borgerskapet dubbelt bålsmanshåll;

af prcsterskapet en dragon eller en artillerihäst för hvar

annan eller hvar tredje kyrkoherde; af adeln utskrifning

inom de förut fria rå och rörs hemmanen ; och af alla

stånden betydliga krigsgerder.

De trötta ständerna blefvo vid dessa fordringar och

oupphörliga krigsutsigter tämligen nedslagna, och man
börjnde göra anmärkningar. Riksrådet Karl Mörner *)

bad konungen afslå från anspråken på Aggerhus län,

för att så mycket lättare kunna vinna den fred, hvaraf

riket var i så stort behof. Karl Gustaf blef häftigt

förtörnad och utblåst: gör ni fred bättre än jag. om
ni kan! De, som ära stora i orden, sitta hemma och

grisa och göra ingen ting till fäderneslandets tjenst.

Jag har för länge sedan befallt rådet ordna rikets

*) Rådsprot. d. 17 Jan. 1660.
•*) Engesir. Utdrag ur Rosenhanes dagbok 4:o. — I De la

Gardieska arkivet 12, l6a källas han Lars 3Iörner. Men
i rädet fanns då ingen Mörner med delta förnamn. Må-
hända var det någon person utom rådet.
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inkomster och utgifter. Hvarföre har det iclce skett?

Efter dessa och dylika kraftord tystnade hvarje öppen

molsiigelse inom rådet. Men bland ständerna, isynner-?

het de ofrälse, började nian i mjugg knota öfver reduk-

tionens uteblifvande, öfver det ovanligt långa uppskofvet

mellan ordenteliga riksdagar 5 också öfver de ökade bör-

dorna. Man berättade det för Karl Gustaf. Hälsa,

sade han, och bed de högmögende ständerna, tiga; ty

jag ensam är konung, och den, som har rättighet att

dämma häröfver. Afven detta kraftord verkade lystnad.

Ständerna uttalade sin önskan efter fred, eller åtminstone

alt konungen måtte stadna i landet. Men Karl Gustafs

anseende var så stort och karleken till fädi-rneslandct så

varm, att de flesta fordringarna redan l.lifvit af stän-

derna beviljade, när underhandlingarna afbrölos genom
konungens inträffade sjukdom och död.

TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

KARL GUSTAFS DÖD.

Karl Gustafs hälsa hade aldrig varit serdeles alt

lita på. Halsen, kort och tjock, hotade med slag ; li-

kaså kroppens tidiga och mer och mer ökade fetma.

Matordningen var ej den bästa ; och konungen åt både

så mycket och så fort, alt smältningen deraf försvåra-

des. Redan i flere år hade han också lidit af hvarje-

handa ohelsa. Blodet blef skörbjuggartadt och ande-

drägten besvärad af tyngd och hosta, hvarjemnte ibland

om nätterna infann sig en så svår väderkolik, att konun-

gen måste stiga upp och långa stunderna vandra fram

och åter öfver kammargolfvet. För att afleda de osunda

vätskorna hade han redan i flere år nyttjat fontanell på

armen. Men som sjuklighelen och den ovanliga fetman

ständigt tilltogo, hade läkrarne redan länge förutsett, alt

lifstiden icke skulle blifva långvarig.
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Aret 16S9 medförde många ocli kännbara motgån-
gar; de misslyckade anfallen mot Köpenhamn och Fre-

drikshall
; förlusten af Fyen, af Kurland, af Thorn och

.it flere andra west-preussiska fäslen ; de niolbjudande,

nästan hånande haager-konserterna ; den mot honom
sjelf mer och mer framträdande oviljan i allmänna eu-

ropeiska tänkesättet; sluteligen det under riksdagen,

ehiuu återhållna, dock tyst kringsmygande missnöjet

öfver de oupphörliga krigen och deraf växande bördorna,

Karl Gustaf var eu stark ande, hvilken mägtade åtmin-

stone till en tid bära och dölja ganska svåra sorger och
bekymmer. Han hade dessutom ett lynne, som icke

gerna förtviflade; ett lynne, som i raolgångarnas mör-
kaste natt uppfattade och fastade sig vid hvarje, äfvea

den ringaste stråle af hopp, och ur den samt ur käns-

lan af sin egen personliga förmåga fi-amtrollade bilden

af en ny och härligare lyckans dag. Men ofvannämnde

motgångar voro alltför många och alltför stora, att de

icke skulle injaga allvarsamma farhågor, äfven hos en

Karl Gustaf; farhågor, som, störande lugnet och söm-
nen, inverkade ofördelaktigt på hans redan förut vack-

lande helsa.

Den 11 Januari bevistade konungen Krister Bondes
begrafning. Samma afton kände han en lindrig anstöt

af snufva och bröstvärk. Om några dagar tillkommo

feberrysningar, allmän mattighet, tryckning under brö-

stet, tung andediägt, hufvudvärk, törst och en svår

slemhosta. Konungen, ovan vid allvarsammare sjukdo-

mar, ville ej hålla sig från arbete och vid säng och
läkemedel, hvilken hans envishet mycket försvårade bo-

tandet. Genom åtskilliga läkemedel blef likväl sjukdo-

men dämpad så, att konungen den 4, 3 och G Februari

mer och mer återställdes. lian började om igen arbeta

med riksdagsärenderna och det var endast med möda
nian kunde afhålla honom från att gä på en annan då

infallande begrafning. Den 7 företog han på fullt all-

var riksdagsärenderna till öfverläggning, och det sjclfva

det kinkigaste, neml. ständernas besvärspuuklcr. Arbe-
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let varade till sent på qvällen. Naltcn Mef svår och

medförHe ett nytt, ett vådligare utbrott af sjukdomen *).

Den visade sig denna gången än mera elakartad, troli-

gen genom inblandning af en i staden allmänt gängse

rötfeber. Andtäppan och tryckningen öfver bröstet till-

togo sä, alt konungen ej mer förmådde öfver det sed-

nare tåla den lätta bördan af ett täcke. Han klagade

häftigt öfver långsamma läkare och sent färdiga medika-

menter och begärde tillika att blifva åderlåten. Det

skedde. Af blodels alldeles upplösta beskaffenhet insugo

läkrnrne genast den öfverhän gande lifsfaran. Den 8 och

9 Februari tillbragte konungen för det m.esta sittande i

en länstol under oroliga kastningar fram och äter, utan

hvila och utan lindring. Den 10 ökades de onda teck-

nen, förenade med en tät och besvärlig hicka. Säg mig

^

om jag skall dö! sade konungen. Säg det upprigltgt

!

ly jag har aldrig varit rädd för döden, och är det

ej heller nu. Läkarens svar måtte icke hafva varit lug-

nande; ty redan samma dag tillkallades själasörjaren,

doktor EmporagriuSa Efter dennes besök talte konun-

gen vid sin syster, Maria Eufrosyna, om åtskilligt rö-

rande rikets förvaltning under en möjligtvis inträffande

minderårighet. Emellanåt ilade tankarna tillkaka till

härarne och fältlägren. Han suckade djupt och utbrast:

Fyen, min syster; Fyens förlust hlifver min död!

Klockan mellan S och 6 följande morgon kom 'Em-

poragrius efter befallning tillbaka till konungen. Denne

hade ännu så mycken styrka qvar, att han, ledd af

drottningen och af Nils Brahe, förmådde gå in i den

förstnämndes rum och der sittande på en stol, afhöra

skriftermålet och sjelf göra sin syndabekännelse samt

knäböjande mottaga nattvarden. Vid bekännelsen talade

konungen nära en half timma oafbrulet och redigt;

erkände sina många och stora synder, serdeles i ung-

domsåren; klagade ock, att han ej, som han velat,

') Upps. lioscnhan-VÄIbcd. sam!. Fol. 6. En frilmmandö
ministers berättelse om liarl Gustafs död.
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bort och saken lehöft, kunnat värda rikels inre för-

valtning. Till dess försvar och bästa hade han dock

aldrig sparat sig sjelf ; aldrig skylt vakor eller ar-

bete, faror eller bekymmer, hetta eller frost, hunger

eller törst. Dock icke af dessa förtjenster utan af
Guds barmhertighet och Kristi försoning allena kunde

han hoppas nåd och salighet o. s. v.

Sjukdomen och dödstecknen ökades under dagens

lopp och Karl Gustaf vidtog flere förberedande åtgcrder

i händelse af sitt förmodade frånfälle ; isynnerhet upp-
manade han drottningen och rådsherrarna alt gcnoiu

snar fred skafla riket säkerhet och hign. Den 12 Fo-

bruari eller söndagen blef han än svagare, genom ökad
andlhppa, hicka och en alldeles odräglig feberhetta.

Konungens testamente uppsattes och han tog med öm-
het afsked af gemål, son oth närm^jste vänner. Låt se,

min kära Stenbock, sade han till fällmarsk Iken Gustaf

Oiio, låt se, alt du blifcer lika trogen emot min son,

som du varit mot mig, och öfvergif honom aldrig, så

länge du lefver*)l Amiral Bjelkenäljerna, Witte Witte-

sons besegrare i Öresunds slaget, kom in. Konungen
räckte honom hmden och sade: farväl, min hederlige

Bjelkensijerna! Tack för hvar dag, vi varit tillsam-

mans! Den gamla sjöhjälten förmådde ej svara, utan

vände sig bort och torkade tårarna från sina väderbitna

kinder.

På eftermiddagen började konungen svettas, så alt

han och flere andra hoppades på förbättring; men lä-

Irarne icke så Mot natten ökades plågorna och konun-
gen, ehuru varande i sängen, kunde ej mer ligga utaa

hölls i armarna af riksmarskalken Gabriel Oxenstjerna

och af grefve Nils Brahe, Klockan tolf lillkännagaf lä-

karen, «tt döden nalkades. Konungen tog afsked af alla

de kringstående och begärde sitt testamente att under-

skrifva, men raäglade ej teckna dit mer än de tre för-

sta bokstäfverna (Car^ af sitt namn. Einporagius, som

') Palmsk. Act. ad hist. Car. Gust. Tom. 1, p. 75.



nyss förut gått hem, blef ånyo efterskickad och kom
genast. Vid dennes tröstande tilltal, utbrast konungen

och sade: Gud vare mig nådelig! Dessa voro de sista

orden. Litet dereller afled han i Oxenstjeruas och Bra-

hes armar, stilla, lugnt, nästan omärkligt. Klockan var

mellan i och 2 på natten, mellan den 12 och 15 Fe-

bruari.

Redan före och än mera efter konungens död, ut-

slogo på hans kropp en mängd svartblå fläckar orh hå-

ret började falla af. Genast uppstod och spridde sig

ett ännu fortlefvande rykte, neml. att konungen blifvit

förgiftad. Denna sägen är i sig sjelf högst osannolik

och öfverensstämmer icke med sjukdomens gång och

yttringar. Det troliga är, att konungens första lidande

var en katharral-åkomma, med hvilken sedermera före-

nade sig den i staden gängse smittsamma rötfebern').

Liket fördes till Stockholm och blef i ständernas

närvaro den A Nov. 1660 begrafvet med mera prakt

och högtidlighet än någon annan svensk konung. Det

nedsattes i gustavianska koret , till d^ss man längre

fram hann uppbygga den såkallade karolinska grafven.

Vi hafva nämnt, huru allmänna sinnesstämningen

i Europa blef mer och mer fiendtlig emot Karl Gustaf.

Vid hans död visade sig detta tänkesätt i flere utkom-

') Medicinalrådet m. m. herr Dan. Ekelund har pä förfat-

tarens begäran undersökt den framställning af sjukdo-

mens gång och af dervid använda läkemedel, som Karl

Gustafs arkiaier, doktor Coslerus, kort efter dödsfallet

från trycket utgaf. På denna undersökning och på dess

resultat har författaren grundat ofvanstående samman-
dragna berättelse om sjukdomens gång och behandling.

Medicinalrådet Ekelund anser för säkert, att kmungen
icke blifvit förgiftad. Äfven professor Joh. Gust. Acrel

lärer år 1786 på konung Gustaf den Iil:s befallning hafva

undersökt förhällandet och deröfver afgifvil det utlå-

tande, att sjukdomstecknen icke lemnade något bevis

om förgiftning.

Fryxells Ber. XII. 10
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mande, mol den aflidne riglade skrifter af ett stundom
både bittert och öfverdrifvet innehåll. I sednare lider

hafva dock de flesta utrikes häfdatecknare med mera

lugn och oväld återgifvit, icke blott de mörka, utan äf-

ven de många ljusa sidorna af hans bild. För sven-

skarna deremot hafva de förra blifvit i allmänhet okända.

Bönderna höllo sig vid den gamla tron, att konungen

var deras beskyddare mot de stores öfvervåld och fällde

derföre vid hans död upprigtiga tårar. De och den

ojemnförligt större delen äfven af högre samhällsklasser

hade under dessa tider ulan offenteHg granskning ingen

närmare kunskap om de verkeliga orsakerna till reduk-

tionens fördröjande samt till anfallen mol Polen 1655
och mol Dannemark 1658 ; än mindre kände eller kunde

de bedömma kurländska företagel och de äfventyrhga

delningsförslagen. De få, som visste verkeliga förhål-

landet, tcgo, af en orsak eller annan. Efter Karl Gu-
stafs död innehades Sverges tron i 90 år af hans son,

sonson, sondotter och af denna sistnämndes gemål, hvil-

ket förhållande, ^och isynnerhet sonens och sonsonens

stränga envälde bundo händerna på den häfdatecknare,

som möjligtvis ämnat framställa en allsidig bild af

konungahusets stamfader. Härtill kom slutligen den

fordom hos alla folk vanliga ensidigheten att icke vilja

erkänna begångna misstag och föröfvade orättvisor. På
sådant sätt hafva slägten efter slägten bortgått utan att

om Karl Gustaf erhålla andra underrättelser än åter-

Ijuden af de sånger och loftal, hvilka å ämbetes vägnar

uppstämmas vid konungars vaggor och grafvar. Dessa

vunno häfdens helgd och återgåfvo för de flesta Karl

Gustafs gestall nästan utan fläckar eller fel, likasom han

varit en värdig motbild til! den store konung Gustaf

den andre Adolf. Men hvad verlden glömmei', har häf-

den gömt; och ur dess skuggor framträder förr eller

sednare sanningcDS dager.
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